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പര് വാ സി ക യെ തി രി ച്്് യൊ ണ്്് വ ര ്ന്്തിൽ 
ഹൈ പക് ്ട തി റി പപ് ്ർ ട്്് പത ടി 
പൊ ച്്ി : പര് വാ സി േ പള േി രി പച് ്
ത്്ി ക്് ണ പമ ന്് ഹ ർ ജി യി ൽ
കേ പദ്്് സ ർ ക്്ാ രി കോ ട ്കഹ 
കക് ്ട േി റി കപ് ്ർ ട്്് കേ ടി.
കോ ക്്്ഡൗ ണ സ മ യ ത്്്
പര് വാ സി േ പള േി രി പച് ്ത്്ി 
ക്്ാ ന ്ള്് സാ ധയ് േ േ ളാ രാ 
ഞ്്് സാ ഹ ച രയ് ങ്് ൾ വി ശ ദീ 
േ രി ച്്് പൊ ണ്്് ള്് റി കപ് ്ർ ട്്് ന 
ൽ ോ നാ ണ ്ആ വ ശയ് പപ് ്ട്് ത.് ഈ  
സ ദ്് ർ ഭ ത്്ി ൽ കേ പദ്്് സ ർ ക്്ാ ർ ന ട ര 
ടി േ പള കോ ദയ്ം പച യ്്ാ നാ വി പല് ്ന്്്ം
കഹ കക് ്ട േി അ റി യി ച്്്.

നി ല വി പല സാ ഹ ച രയ് ത്്ി ൽ്് വി കദ 
ശ ത്്് ള്് വ പര പൊ ണ്്് വ ര ്കമ് ്ൾ്്
ഏ പറ ജാ പഗ് േ പ ്ല ർ്്ത്് ണം. വി കദ ശ 
ത്്് നി ന്്് മ ല യാ ളി േ ൾ്് ക ്ട്് മാ യി
എ ത്്ി യാ ൽ്് ആ  സാ ഹ ച രയ്ം കേ 
ോ രയ്ം പച യ്്ാ ൻ്് സം സ്്ാ ന സ ർ്്ക്്ാ 
രി ന ്േ ഴി യ ്കോ എ ന്്്ം കൊ ട േി
കോ ദി ച്്്. ആ ള ്േ ൾ്് ക ്ട്് കത് ്പട എ 

ത്്ി യാ ൽ്് അ വ പര എ വി 
പട നി രീ ഷ്് ണ ത്്ി ൽ്്

രാ ർ്്പ്്ി ക്്് പമ ന്്് ള്് 
തം് പര് ധാ ന മാ ണ.്
കേ ര ള ത്്ി പന്്് ഇ ത ്
വ പര യ ്ള്് പൊ വി 
ഡ ്പര് േി കോ ധ പര് വ 

ർ്്ത്് ന ങ്് ൾ്് മാ ത ്ോ 
ര ര മാ പണ ന്്്ം കോ േം

േ പന് ്അ ത ്അം ഗീ േ രി ച്് 
ോ പണ ന്്്ം കൊ ട േി പര് ശം സി ച്്്.

ഗ ൾ്്ഫി ൽ്് ക ്ട ്ങ്്ി േി ട ക്്് ന്് ഇ ന്്്യ 
ക്്ാ ര ്പട പര് ശന് ത്്ി ൽ്് ഇ ട പര ട ണ 
പമ ന്്് ആ വ ശയ് പപ് ്ട്്് മ ്ഖയ് മ പന്്്ി പര് ധാ 
ന മ പന്്്ി ക്്് േ ത്്് ന ൽ്്േി യി ട്്് ള്് ോ 
യി സം സ്്ാ ന സ ർ്്ക്്ാ ർ്് കഹ കക് ്
ട േി യി ൽ്് അ റി യി ച്്്.

പര് വാ സി മ ല യാ ളി േ പള േി രി പച് ്
ത്്ി ക്് ണ പമ ന്് ആ വ ശയ് വ ്മാ യി ദ ്
ബാ യ ്പേ എം സി സി യാ ണ ്കഹ 
കക് ്ട േി പയ സ മീ രി ച്് ത.് വി സ ോ 

ലാ വ ധി േ ഴി ഞ്് വ ര ട ക്് മ ്ള്് പര് വാ 
സി േ ൾ നി ല വി ൽ വി കദ ശ രാ ജയ് ങ്് ളി 
ൽ ക ്ട ്ങ്്ി ക്്ി ട ക്്് േ യാ ണ.് അ വ ർ
വ ലി യ ബ ്ദ്്ി മ ്ട്്് േ ൾ കന രി ട ്ന്്് 
ണ്്്. ഇ ന്്്യ യി കല ക്്് പര് വാ സി േ പള എ 
ത്്ി ക്്ാ നാ യി എ മി കറ റ്്്സ ്കല് ്റ്്്സ്
േ യ്്ാ റാ ണ.് ഈ സാ ഹ ച രയ് ത്്ി ൽ
പൊ വി ഡ ്കോ ഗ മി ല്്ാ ത്് വ പര ര രി 
കോ ധ ന യക്്്് കശ ഷം പൊ ണ്്് വ രാ 
ൻ ന ട ര ടി േ ള ്ണ്്ാ വ ണ പമ ന്് ോ ണ്
ഹ ർ ജി യി പല പര് ധാ ന ആ വ ശയ്ം. ഇ 
ക്്ാ രയ് ത്്ി ലാ ണ ്നി ല വി പല സാ ഹ 
ച രയ് ങ്് ൾ വി ശ ദീ േ രി ച്്് കേ പദ്്് സ 
രക്്്ാ രി കോ ട ്കഹ കക് ്ട േി റി കപ് ്
ർ ട്്് കേ ടി യ ത.്

പര് കേ്യ േ സാ ഹ ച രയ് മാ ണ ്രാ ജയ് 
ത്്് നി ല നി ൽ ക്്് ന്് ത.് നി ല വി ൽ ഒ 
ര ്സ്് ല ത്്് േ ഴി യ ്ന്് വ പര അ വി പട 
േ പന് ്ത ്ട ര ണ പമ ന്് ഉ ത്് ര വി ന ്ള്്
സാ ഹ ച രയ് വം് കഹ കക് ്ട േി ഓ ർ മ 
പപ് ്ട ്ത്്ി. 

ദകനദ്്്മനത്്്ാലയങ്്ൾ
നാകെമത്ൽ
നേ്വരത്്ിക്്്ം
നയ് ് ഡ  ൽ  ഹി: എ  ല്്ാ കേ  പദ്്് മ  പന്്്ി  മാ  രം് നാ  പള
മ ് േ  ൽ ഓ  ഫി  സി  ൽ പര്  വ  ർ  ത്്  നം പ ് ന  രാ  രം  ഭി  
ക്്്ം. കോ  ക ്ഡൗ  ണി  ന ്കശ  ഷം സാ  മ്്  ത്്ി  േ
കമ  ഖ  ല സ  ജീ  വ  മാ  ക്്്  ന്്  േി  ന ് ള്് ര  ദ്്  േി  േ  ളം്
മ  പന്്്ാ  ല  യ  ങ്്  ൾ േ  യാ  റാ  ക്്്ം. എ  ല്്ാ മ  പന്്്ാ  ല  യ  
ങ്്  ളി  പല  യം് കോ  യി  ന്്്് പസ  പേ്  ട്്  റി  മാ  രം് അ  േി  
ന ്മ ് േ  ളി  ല ് ള്് ഉ  കദ്ോ  ഗ  സ്്  രം് അ  േ  ത ്മ  
പന്്്ാ  ല  യ  ങ്്  ളി  ൽ കോ  ലി പ ് ന  രാ  രം  ഭി  ക്്  ണ  പമ  
ന്്് നി  ർ  കദ  ശ  മ ് ണ്്്. എ  ല്്ാ മ  പന്്്ാ  ല  യ  ത്്ി  പല  
യം് മ ് ന്്ി  പോ  ന്്് അ  േയ്ാ  വ  ശയ് ജീ  വ  ന  ക്്ാ  ർ
കോ  ലി  ക്്് ഹാ  ജ  രാ  വ  ണം.

പൊ  വി  ഡ ്കോ  ട്്് സക്ോ  ട്്്  േ  ൾ കേ  പദ്്്ീ  േ  രി  
ച്്്  ള്് പര്  വ  ർ  ത്്  നം, സാ  മ്്  ത്്ി  േ കമ  ഖ  ല  യ ് പട
മ ് കന് ് ട്്്  കോ  ക്്് എ  ന്്ി  വ  യി  ലാ  ണ ്കേ  പദ്്് സ  ർ  
ക്്ാ  രി  പന്്് പര്  ധാ  ന കോ  ക്്  സ ്എ  ന്്്ം ബ  ന്്  
പപ് ് ട്് വ ് ത്്  ങ്്  ൾ. 

നയ് ് ഡ  ൽ  ഹി: പൊ  വി  ഡ ്വയ്ാ  ര  നം േ  ട  യ ് ന്്  േി  ന്
മാ  ർ  ച്്് 25ന ്  പര്  ഖയ്ാ  രി  ച്് കദ  ശ  വയ്ാ  ര  േ കോ  കഡ്ൗ  
ണ ര  ണ്്ാ  ഴച് ക ് ടി നീ  ട്്ാ  ൻ കേ  പദ്്്- സം  സ്്ാ  ന
സ  ർ  ക്്ാ  ര ് േ  ൾ േ  മ്്ി  ൽ ധാ  ര  ണ. പര്  ധാ  ന  മ  പന്്്ി
ന  കര  പദ്്് കോ  ദി ഇ  ന്്  പല മ ് ഖയ്  മ  പന്്്ി  മാ  ര ് മാ  യി വി  
ഡി  കോ കൊ  ണ  ഫ  റ  ൻ  സ ്വ  ഴി ന  ട  ത്്ി  യ ആ  ശ  യ  
വി  നി  മ  യ  ത്്ി  ലാ  ണ ്ഇ  ത ്സം  ബ  ന്്ി  ച്്് അ  ഭി  പര്ാ  
യ സ  മ  നവ്  യ  ത്്ി  പല  ത്്ി  യ  പേ  ന്്് സ  ർ  ക്്ാ  ർ വ ് 
ത്്  ങ്്  ൾ. ഏ  പര്ി  ൽ 14ന ്  കോ  കഡ്ൗ  ണ ോ  ലാ  വ  
ധി േീ  രാ  നി  രി  പക് ് യാ  ണ ്കോ  ദി ഇ  ന്്  പല മ ് ഖയ്  മ  
പന്്്ി  മാ  ര ് മാ  യി ച  ർ  ച്് ന  ട  ത്്ി  യ  ത.് പവ  ള ് ത്് മാ  
സക് ്ധ  രി  ച്്ാ  ണ ്പര്  ധാ  ന  മ  പന്്്ി ആ  ശ  യ  വി  നി  മ  യ  
ത്്ി  പന  ത്്ി  യ  ത.് പൊ  വി  ഡ ് മാ  യി ബ  ന്്  പപ് ് ട്്്

കോ  ദി മ ് ഖയ്  മ  പന്്്ി  മാ  ര ് മാ  യി ന  ട  ത്്ി  യ മ ് ന്്ാ  മ  
പത് ്ആ  ശ  യ  വി  നി  മ  യ  മാ  ണി  ത.് 

ഏ  ോ  പണ് ് ല്്ാ സം  സ്്ാ  ന മ ് ഖയ്  മ  പന്്്ി  മാ  രം്
കോ  കഡ്ൗ  ണ നീ  ട്്  ണ  പമ  ന്് അ  ഭി  പര്ാ  യ  മാ  ണ്
പര്  േ  ടി  പ്്ി  ച്്  ത.് അ  ട ് ത്് മ ് ന്്് നാ  ലാ  ഴച്  േ  ൾ അ  
േീ  വ നി  ർ  ണാ  യ  േ  മാ  പണ  ന്്് പര്  ധാ  ന  മ  പന്്്ി  യം്
ര  റ  ഞ്്്. കോ  കഡ്ൗ  ണ േ  ർ  ശ  ന  മാ  യി രാ  ലി  ക്്ാ  
നം് കോ  ദി മ ് ഖയ്  മ  പന്്്ി  മാ  കോ  ട ്നി  ർ  കദ  ശി  ച്്ി  ട്്്  ണ്്്.
രി  രി  ഇ  േ  ള  ട  ക്്ം പമ  ഡി  ക്്  ൽ ഉ  ര  േ  ര  ണ  ങ്്  ള ് പട
ഷ്്ാ  മം മ ് ഖയ്  മ  പന്്്ി  മാ  ർ പശ്  ദ്്  യി  ൽ  പപ് ് ട ് ത്്ി. ഇ  വ
ല  ഭയ്  മാ  ക്്്  പമ  ന്്് പര്  ധാ  ന  മ  പന്്്ി ഉ  റ  പ്്്  ന  ൽ  േി  യി  
ട്്്  ണ്്്. കോ  ഗ  വയ്ാ  ര  നം േ  ട  യാ  ന ് ള്് ന  ട  ര  ടി  േ  ൾ  
ക്്ാ  യി കേ  പദ്്്  ത്്ി  ൽ നി  ന്്് സാ  മ്്  ത്്ി  േ സ  ഹാ  

യം മ ് ഖയ്  മ  പന്്്ി  
മാ  ർ കേ  ടി  പയ  
ന്്്ം ഔ  കദ്ോ  ഗി  
േ പര്  സേ്ാ  വ  ന  യി  
ൽ ര  റ  യ ് ന്്്.

മ  ഹാ  രാ  പട്്്, ഡ  ൽ  ഹി, േ  മി  ഴന്ാ  ട ്കോ  ല ് ള്് സം  
സ്്ാ  ന  ങ്്  ളി  ൽ പൊ  വി  ഡ ്ബാ  ധി  േ  ര ് പട എ  ണ്്ം
ക ് േി  ച്്്  േ  യ  റ ് േ  യാ  ണ.് മ  ഹാ  രാ  പട്്്  യി  ൽ പൊ  വി  
ഡ ്ബാ  ധി  േ  ർ 1666 ആ  യി. 110 കര  ർ മ  രി  ച്്്. മം്  
കബ  യി  ൽ മാ  പേ്ം 1182 കര  ർ  ക്്് കോ  ഗം ബാ  ധി  
ച്്്. 11 കര  ർ ക ് ടി മ  രി  ച്്  കോ  പട രാ  ജയ്  ത്്ി  പന്്് സാ  
മ്്  ത്്ി  േ േ  ല  സ്്ാ  ന  ത്്് മാ  പേ്ം മ  രി  ച്്  വ  ർ 75
ആ  യി. േ  മി  ഴന്ാ  ട്്ി  ലം് ഡ  ൽ  ഹി  യി  ലം് കോ  ഗി  േ  ൾ

ആ  യി  ര  കത് ് ട ്അ  ട ് ത്്്. ഗ ് ജ  റാ  ത്്ി  ലം് രാ  ജ  
സ്്ാ  നി  ല ് പമ  ല്്ാം കോ  ഗി  േ  ൾ ക ് ട ് ന്്്  ണ്്്. ഇ  വി  
പട  പോ  ന്്്ം കോ  കഡ്ൗ  ണ പ ് ർ  ണ  മാ  യി രി  ൻ  വ  
ലി  ക്്ാ  നാ  വി  ല്്. ര  ഞ്്ാ  ബം് ഒ  ഡി  ശ  യം് കോ  
കഡ്ൗ  ണ നീ  ട്്ി  ക്്  ഴി  ഞ്്്. േ  ർ  ണാ  ട  േ  യം് ര  ശ്്ി  
മ ബം  ഗാ  ളം് ഈ   സം  സ്്ാ  ന  ങ്്  ൾ  പക് ് പ്്ം കോ  
കഡ്ൗ  ണ ത ് ട  ര  ണ  പമ  ന്് നി  ല  രാ  ടി  ലാ  ണ.് 

സാ  മ്്  ത്്ി  േ പര്  വ  ർ  ത്്  ന  ങ്്  ൾ  ക്്് സ  ഹാ  യ  േ  
ര  മാ  വ ് ന്് ചി  ല ഇ  ള  വ ് േ  ൾ അ  ന ് വ  ദി  ച്്്  പൊ  ണ്്്
കോ  കഡ്ൗ  ണ ത ് ട  ര ് ന്്  ത ്ര  രി  ഗ  ണി  ക്്്  േ  യാ  
പണ  ന്്ാ  ണ ്കേ  പദ്്് സ  ർ  ക്്ാ  ർ വ ് ത്്  ങ്്  ൾ ര  റ  യ ് 
ന്്  ത.് കവ  റ  സ ്വയ്ാ  ര  ന  മി  ല്്ാ  ത്് സ്്  ല  ങ്്  ളി  ൽ
നി  യ  പന്്്  ണ  ങ്്  ൾ ക ് റ  വാ  യി  രി  ക്്്ം.

കട്്്ായനേ്വരത്്നംനേ്ധാനം:ദോേി
നയ് ്ഡ ൽ ഹി: പൊ വി ഡ ്പവ ല്്് വി ളി കന 
രി ട ്ന്് േി ന ്കേ പദ്്്, സം സ്്ാ ന സ ർ ക്്ാ 
ര ്േ ള ്പട ക ്ട്്ാ യ പര് വ ർ ത്് നം പര് ധാ ന 
പമ ന്്് പര് ധാ ന മ പന്്്ി ന കര പദ്്് കോ ദി. ഇ 
ന്് പല മ ്ഖയ് മ പന്്്ി മാ ര ്മാ യി വി ഡി കോ
കൊ ണ ഫ റ ൻ സ ്വ ഴി ന ട ത്്ി യ ആ ശ 
യ വി നി മ യ ത്്ി ലാ ണ ്പര് ധാ ന മ പന്്്ി ഇ 
ക്്ാ രയ്ം ച ്ണ്്ി ക്്ാ ട്്ി യ ത.് "ജാ ൻ്് പഹ  
കോ ജ ഹാ ൻ്് പഹ'  എ ന്് േി ൽ്് നി ന്്് ന 
മ്്് പട മ ്പദ്ാ വാ േയ്ം ഇ കപ്ാ് ൾ്് "ജാ ൻ്് ഭി  ജ 
ഹാ ൻ്് ഭി'  എ ന്്ാ യി മാ റി യി രി ക്്് ന്്് 
പവ ന്്്ം പര് ധാ ന മ പന്്്ി ര റ ഞ്്്.

കേ പദ്്് വം് സം സ്്ാ ന ങ്് ളം് കയാ ജി 
ച്്് ന ട ത്്് ന്് പശ് മ ങ്് ൾ്് പോ വി ഡ്
19പന്്് പര് േയ്ാ ഘാ േം ല ഘ ്േ രി ക്്ാ ൻ്് ഉ 
റ പ്്ാ യം് സ ഹാ യി ക്്്ം. എ ന്്ാ ൽ്് നി ര 
ന്് ര ജാ പഗ് േ ആ വ ശയ് മാ യ വി ധം സാ ഹ 
ച രയ് ങ്് ൾ്് പദ് ്േ ഗ േി യി ൽ്് മാ റ ്േ യാ ണ.്
കരാ ഗ വയ്ാ ര നം േ ട യ ്ന്് േി ന ്സവ്ീ േ രി 
ച്് ന ട ര ടി േ ള ്പട ഫ ല പര്ാ പേ്ി നി ശ്് യി 
ക്്ാ ൻ്് അ ട ്ത്് മ ്ന്്് നാ ല ്ആ ഴച് േ 
ൾ്് നി ർ്്ണാ യ േ മാ ണ.് പവ ല്്് വി ളി അ ഭി 
മ ്ഖീ േ രി ക്്് ന്് േി ന ്ക ്ട്്ാ യ പര് വ ർ്്ത്് 
ന മാ ണ ്പര് ധാ നം- അ കദ് ്ഹം ക ്ട്്ി കച് ്
ർ്്ത്്്.

അ വ ശയ് മ ര ്ന്്് േ ള ്പട മ േി യാ യ വി 

േ ര ണ ത്്ി ന ്ഇ ന്്്യ പര്ാ പേ് മാ ണ.് കരാ 
രാ ട്് ത്്ി പന്്് മ ്ന്് ണി യി ൽ്് നി ന്്് പര് വ 
ർ്്ത്്ി ക്്് ന്് മ ്ഴ ്വ ൻ്് ആ ള ്േ ൾ്്ക്്് മ ്
ള്് സ ്ര ഷ്്ാ ഉ ര േ ര ണ ങ്് ള ്പട ല ഭയ് േ
ഉ റ പ്്ാ ക്്്ം. പ ്ഴത്്്ി വ യപ്്്ി നം് േ രി ഞ്് 
ന്് യക്്്്ം എ േി കര ശ ക്് മാ യ ോ ക്്ീ 

തം് പര് ധാ ന മ പന്്്ി ന ൽ്്േി. ആ കരാ ഗയ് 
പര് വ ർ്്ത്് േ പര ആ പേ് മി ക്്് ന്് തം് വ ട 
ക്്് േി ഴ ക്് ൻ്് സം സ്്ാ ന ങ്് ളി ൽ്് നി 
ന്്്ം േ ശമ്ീ രി ൽ്് നി ന്്് മ ്ള്് വി ദയ്ാ ർ 
ഥി േ കളാ ട ്കമാ ശ മാ യി പര ര ്മാ റ ്ന്് 
തം് കരാ ല ്ള്് സം ഭ വ ങ്് പള ശ ക്് മാ 
യി കേ ോ രയ്ം പച യ്്്ം. കലാ കഡ്ൗ ണ്്
ലം ഘി ക്്് ന്് ത ്േ ട യ ്േ യം് സാ മ ്ഹി 
േ അ േ ലം രാ ലി ക്്് ന്്് പവ ന്്് ഉ റ പ്്്
വ ര ്ത്്് േ യം് കവ ണ പമ ന്്്ം കോ ദി. 

മാ ർ്്ക്് റ്്് േ ളി പല േി ര ക്്് ക ്റ 
യക്്്ാ ൻ്് ോ ർ്്ഷി കോ തര് ന്് ങ്് ൾ്് കന 
രി ട്്് വീ ട ്േ ളി ൽ്് എ ത്്ി ക്് ണം. അ േി 
ന ്അ ന ്സ ്േ മാ യി എ രി എം സി (ോ 
ർ്്ഷി കോ തര്ാ ദ ന വി ര ണ ന സ മി േി)
നി യ മ ങ്് ൾ്് കവ ോ പേ ര രി ഷേ് രി 
ക്്്ം. ഇ ത്് രം ന ട ര ടി േ ൾ്് േ ർ്്ഷ േ 
ർ്്ക്്് അ വ ര ്പട ഉ തര് ന്് ങ്് ൾ്് സവ് ന്്ം
വീ ട്്് ര ടി ക്് ൽ്് വ ച്്് വി ൽ്്ക്്ാ നം് സ 
ഹാ യി ക്്്ം.

ക ്ട ്േ ൽ്് ആ ള ്േ ൾ്് ഡൗ ണ്്കലാ ഡ്
പച യ്്് ന്് വി ധ ത്്ി ൽ്് ആ കരാ ഗയ് കസ ത്
ആ പ്്് ജ ന േീ യ മാ ക്് ണ പമ ന്്്ം പര് ധാ ന 
മ പന്്്ി. 

കരാ ഗി േ ള ്മാ യി സ മ്് ർ്്ക്് മ ്ണ്്ാ യ 
വ പര ദ ഷ്്ി ണ പോ റി യ യം് സിം ഗ പ്്് 

രം് േ ണ്്് രി ടി ച്് രീ േി അ കദ് ്ഹം ര രാ മ 
ർ്്ശി ച്്്. അ വ ര ്പട അ ന ്ഭ വ ങ്് ള ്പട
ക ്ടി അ ടി സ്്ാ ന ത്്ി ൽ്്, ര േ ർ്്ച്് വയ്ാ 
ധി ക്്് എ േി രാ യ കരാ രാ ട്് ത്്ി ൽ്്ഈ  
ആ പ്്് പര് ധാ ന മാ ക്്ി മാ റ്്ാ ൻ്് ഇ ന്്്യ സവ് 
ന്്ം നി ല യി ൽ്് പര് യ തന്ം ന ട ത്് ണം. ഒ 
രി ട ത്്് നി ന്്് മ പറ്ാ് രി ട കത് ്ക്്് യാ പേ്
പച യ്്് ന്് േി ന ്ഇ-  രാ സ ്അ ന ്വ ദി ക്്് 
ന്് േി നം് ആ പ്്് ഉ ര കയാ ഗി ക്്് ന്് േി ന ്
ള്് സാ ധയ് േ അ കദ് ്ഹം ച ്ണ്്ി ക്്ാ ട്്ി.

അ േ ത ്സം സ്്ാ ന ങ്് ളി പല പോ വി 
ഡ ്കോ സി റ്്ീ വ ്കേ സ ്േ ള ്പട സ്്ി േി,
സാ മ ്ഹി േ അ േ ലം രാ ലി ക്്് ന്് േി ന്
സവ്ീ േ രി ച്് ന ട ര ടി േ ൾ്്, ആ കരാ ഗയ് ര രി 
ര ഷ്്ാ അ ടി സ്്ാ ന സൗ േ രയ് വി േ സ 
നം,  ക ്ടി കയ റ്് പോ ഴി ലാ ളി േ ള ്പട ബ ്
ദ്്ി മ ്ട്്് േ ൾ്് ര രി ഹ രി ക്്ാ നം് അ വ ശയ് 
സാ ധ ന വി േ ര ണ ത്്ി ന ്േ ട സ മി ല്്ാ േി 
രി ക്്ാ ന ്മ ്ള്് പര് വ ർ്്ത്് ന ങ്് ൾ്് എ ന്്ി 
വ പയ ക്്് റി ച്്് മ ്ഖയ് മ പന്്്ി മാ ർ്് വി ശ ദീ േ 
രി ച്്്. ആ ഭയ് ന്് ര മ പന്്്ി അ മി ത ്ഷാ,  പര് 
േി കോ ധ മ പന്്്ി രാ ജന്ാ ഥ ്സി ങ,് ആ കോ 
ഗയ് മ പന്്്ി ഹ ർ ഷ വ ർ ധ ൻ, പര്ി ൻ്്സി പ്് ൽ്്
പസ പേ് ട്് റി, േയ്ാ ബി ന റ്്് പസ പേ് ട്് റി ത ്ട 
ങ്്ി യ വ രം് ആ ശ യ വി നി മ യ ത്്ി ൽ്് ര 
പക് ്ട ്ത്്്.

സമയമായില്്:മ്ഖയ്മനത്്്ി
േി ര ്വ ന ന്് പ ്രം: പൊ വി ഡ ്19 ഭീ ഷ ണി ര ട 
ര ്ന്് സാ ഹ ച രയ് ത്്ി ൽ കോ ക ്ഡൗ ണി ന ്മ ്
മ്് പത് ്സ്്ി േി യി കല ക്്് േി രി ച്്് കോ ോ ൻ്്
സ മ യ മാ യി ട്്ി പല് ്ന്്് കേ ര ളം പര് ധാ ന മ പന്്്ി 
പയ അ റി യി ച്് ോ യി മ ്ഖയ് മ പന്്്ി ര റ ഞ്്്.
പര് ധാ ന മ പന്്്ി സം സ്്ാ ന മ ്ഖയ് മ പന്്്ി മാ ര ്മാ 
യി ന ട ത്്ി യ വീ ഡി കോ കൊ ണ്്ഫ റ ൻ്്സി 
ൽ്് കേ ര ളം മ ്കന് ്ട്്് വ ച്് നി ർ്്കദ ശ ങ്് പള ക ്
റി ച്്് സം സാ രി ക്് പവ യാ ണ ്മ ്ഖയ് മ പന്്്ി ഇ 
ക്്ാ രയ്ം വി ശ ദീ േ രി ച്് ത.്

ജ ന ങ്് ള ്പട സ ഞ്്ാ രം അ നി യ പന്്്ി േ മാ 
യാ ൽ്് കോ ഗം വ ലി യ കോ േി ൽ്് വയ്ാ രി ക്്ാ 
നം് സ മ ്ഹ വയ്ാ ര ന ത്്ി കല ക്്് മാ റാ നം്
സാ ധയ് േ യ ്ണ്്്. കേ ര ളം കോ പല ജ ന സാ 
പദ്്് േ ക ്ട ്േ ല ്ള്് സം സ്്ാ ന ങ്് ളി ൽ്്

സ്്ി േി ഗ ്ര ്േ ര മാ കം്. കോ ഗം ക ്ട ്േ ലാ 
യി േ ണ്് ത ്പൊ ണ്്് കോ ട്്് സ് കോ ട്്ാ യി േ 
ണ ക്്ാ ക്്ാ വ ്ന്് സ്് ല ങ്് ളി ൽ്് നി യ പന്്് 
ണ ങ്് പള ല്്ാം ഏ പര്ി ൽ്് 30 വ പര ത ്ട ര ണം. 

കോ ട്്് സ് കോ ട്്് അ ല്്ാ ത്് ജി ല്് േ ളി ൽ്്
ശാ രീ രി േ അ േ ലം രാ ലി ക്്് പമ ന്്് ഉ റ പ്്് 
വ ര ്ത്്ി സം സ്്ാ ന സ ർ്്ക്്ാ ർ്് അ ന ്മ േി
ന ൽ്്ക ്ന്് ോ രയ് ങ്് ൾ്് പച യ്്ാ ൻ്് േ ഴി യ 
ണം. ഇ ത ്സം ബ ന്്ി ച്്് േീ ര ്മാ ന പമ ട ്ക്്ാ 
ൻ്് അ േ ത ്സം സ്്ാ ന ങ്് ൾ്്ക്്് അ ധി ോ 
രം ന ൽ്്േ ണം. പൊ വി ഡ ്പര് േി കോ ധ വ ്
മാ യി ബ ന്് പപ് ്ട്്് കേ പദ്്് സ ർ ക്്ാ ർ നി ർ കദ 
ശി ക്്് ന്് എ ല്്ാ നി യ പന്്് ണ ങ്് ളം് കേ ര 
ളം അം ഗീ േ രി ക്്് പമ ന്്് മ ്ഖയ് മ പന്്്ി വയ് 
ക്് മാ ക്്ി.

10ദേര്്ക്്്
ക്ടികൊവിഡ്
േി ര ്വ ന ന്് പ ്രം: കേ ര ള ത്്ി ൽ്് 10 കര 
ർ്്ക്്് ക ്ടി പൊ വി ഡ ്19 സ്്ി രീ േ രി ച്് ോ 
യി മ ്ഖയ് മ പന്്്ി രി ണ റാ യി വി ജ യ ൻ അ റി 
യി ച്്്. േ ണ്്് രി പല ഏ ഴ ്കര ർ്്ക്്്ം ോ സ 
ർ്്കോ പട് ്ര ണ്്് കര ർ്്ക്്്ം കൊ ഴി കക് ്പട് ്ഒ 
രാ ൾ്്ക്്് മാ ണ ്കോ ഗം സ്്ി രീ േ രി ച്് ത.് േ 
ണ്്് ർ്് ജി ല്് യി പല മ ്ന്്് കര ർ്് ദ ്ബാ യി ൽ്്
നി ന്്് വ ന്് വ രാ ണ.് മ റ്്് ള്് വ ർ്്ക്്് സ മ്് 
ർ്്ക്് ത്്ി ല ്പട യാ ണ ്കോ ഗം ഉ ണ്്ാ യ ത.്

ഇ ന്് പല 19കര ര ്പട ര രി കോ ധ നാ ഫ 
ല മാ ണ ്പന ഗ റ്്ീ വാ യ ത.് സം സ്്ാ ന ത്്് ഇ 
ത ്വ പര 143 കര ർ കോ ഗ മ ്ക്്ി കന ടി. നി ല 
വി ൽ്് 228 കര രാ ണ ്വി വി ധ ആ ശ ്ര പേ്ി േ 
ളി ൽ്് ചി േി ത്് യി ല ്ള്് ത.് 1,23,490 കര ർ്്
നി രീ ഷ്് ണ ത്്ി ലാ ണ.് ഇ വ രി ൽ്1,22,676
കര ർ്് വീ ട ്േ ളി ലം് 814 കര ർ്് ആ ശ ്ര പേ്ി േ 
ളി ലം് നി രീ ഷ്് ണ ത്്ി ലാ ണ.് 201 കര പര 
യാ ണ ്ഇ ന്് പല ആ ശ ്ര പേ്ി യി ൽ്് പര് കവ ശി 
പ്്ി ച്് ത.് സാ മ്്ി ൾ്് ര രി കോ ധ ന യക്്്് അ യ 
ച്് േി ൽ്് ല ഭയ് മാ യ 12,818 സാ മ്്ി ള ്േ ള ്പട
ര രി കോ ധ നാ ഫ ലം പന ഗ റ്്ി വ ്ആ ണ.് 

കൊവിഡ:്കണ്്്രിൽ
മാഹിസവ്ദേശിമരിച്്്
സവ് ന്്ം കല ഖ േ ൻ്്
േ ണ്്് ർ്്: പൊ വി ഡ ്ബാ ധി ച്്് അ േീ വ ഗ ്ര ്േ രാ വ സ്് 
യി ലാ യി ര ്ന്് മാ ഹി സവ് കദ ശി മ രി ച്്്. നാ ല ്ദി വ സ മാ 
യി േ ണ്്് ർ്് ഗ വ ണ്്പമ ന്്്് പമ ഡി ക്് ൽ്് കൊ പള ജി ൽ്് ചി 
േി ത്് യി ലാ യി ര ്ന്് മാ ഹി പച റ ്േ ല്്ാ യി സവ് കദ ശി
പമ ഹ് റ(്71) ഫാ ണ ്മ രി ച്് ത.്  പവ ന്്്ി കല റ്് റി പന്്് സ ഹാ 
യ കത് ്പട യാ ണ ്ജീ വ ൻ്് നി ല നി ർ്്ത്്ി യി ര ്ന്് ത.് ഇ 
ന്് പല രാ വി പല 7.15 ഓ പട യാ ണ ്മ ര ണം. രി.  പമ ഹ് റ ്
ഫി പന്്് മ ്േ കദ ഹം സവ് കദ ശ മാ യ മാ ഹി യി കല ക്്് പൊ 
ണ്്് കോ യി ല്്. േ ബ റ ട ക്്ം ര രി യാ ര ത്്് േ പന് ്ന ട 
ത്്് േ യാ യി ര ്ന്്്. കൊ വി ഡ ്സ ്ര ഷ്്ാ പേ് മീ േ ര ണ 
ങ്് ൾ്് രാ ലി ച്്് ഉ ച്് േ ഴി ഞ്് കൊ ര ൻ്്രീ ടി േ ജ ്മാ മ 
സജ്ി ദി ൽ്് േ ബ റ ട ക്്ം ന ട ത്്് േ യാ യി ര ്ന്്്. 

ര ണ്്ാ ഴച് മ ്ൻ്്രാ ണ ്കോ ഗ ല ഷ്് ണ ങ്് ൾ്് േ ണ്്്
ത ്ട ങ്്ി യ ത.് മാ ർ്്ച്്് 26 ന ് ഇ കദ് ്ഹ പത് ്േ ല കശ രി പട 
ലി പസ ന്്് റി കല ക്്് പൊ ണ്്് കോ യി. രി ന്്ീ ട ്29 നം്
30  നം്  ആ ശ ്ര പേ്ി യി പല ത്്ി. 30 ാം േീ യ േി നി ല വ 
ഷ ളാ യ പമ ഹ് റ ്ഫി പന അ ഡമ്ി റ്്് പച യത്.് രി ന്്ീ ട്
ആ കോ ഗയ് സ്്ി േി വ ഷ ളാ യ കോ പട ഇ കദ് ്ഹ പത് ്ആ 
സ്്്് ർ്് പമ ഡി സി റ്്ി ആ ശ ്ര പേ്ി യി കല ക്്് മാ റ്്ി. ഈ  സ മ 
യ ത്്് പൊ വി ഡ ്ര രി കോ ധ ന ന ട ത്്് േ യം് ഫ ലം
കോ സി റ്്ീ വാ പണ ന്്് വയ് ക്് മാ വ ്േ യം് പച യത്.് ഇ 
കോ പട ര രി യാ രം പമ ഡി ക്് ൽ്് കൊ പള ജ ്ആ ശ ്ര പേ്ി 
യി ൽ്് പര് കവ ശി പ്്ി ച്്്. േ ട ്ത്് ഹ ്കപ്ദാ ഗി യം് വ ്ക്് 
കോ ഗി യ ്മാ യി ര ്ന്് ഇ കദ് ്ഹ പത് ്പവ ന്്്ി കല റ്് റി ൽ്്
ആ ക്്ി യി ര ്ന്്്. നാ ല ്ദി വ സം േീ പവ് മാ യി ര രി പശ് മി 
ച്്ി ട്്്ം ജീ വ ൻ്് ര ഷ്്ി ക്്ാ നാ യി ല്്. 

യോക്്ല്്,യോഡൗൺഫ്ൾ.. ഇതരസംസ്്ാനങ്്ളിൽനിന്്്ംഇന്്നെഎത്്ിേപെചരക്്്കേറ്്ിനൊണ്്്ള്്
യോറികൾചാെകയപ്്ളത്്ിൽനിരനിരോേിനിറ്ത്്ിേിട്്ിരിക്്്ന്്തിൽനിന്്്ംസാധനങ്്ൾയോഡൗണിയെക്്്മാറ്്്ന്്
നൊഴിൊളികൾ- നക.ബി.ജേചരദ്്്ൻ

= കേ ര ള പര് വാ സി കഷ് ്മ നി ധി അം ഗ ങ്് ൾ ക്്് പര ൻ ഷ ന ്പ ്റ പമ 1000 ര ്ര,
= പൊ വി ഡ ്19 കോ സി റ്്ീ വാ യ വ ർ ക്്് 10,000 ര ്ര
= കോ സ്്്് ലി ൽ േ ഴി യ ്ന്് വി ദയ്ാ ർ ഥി േ ൾ ക്്് കോ സ്്്് ൽ ഫീ സ ്ഒ ഴി വാ ക്്ി
=കേ നീ ച്് േ ർ ഷ േ ർ ക്്് കേ പന ട ്ക്്ാ നം് വി ൽ ക്്ാ നം് അ ന ്മ േി
= സി എ, ടാ കസ് ്പര്ാ ക് റ്്ി ഷ ണ ർ എ ന്്ി വ ർ ക്്് പര് വ ർ ത്് നാ ന ്മ േി
= പര്ി ന്്്ി ങ ്പര് സി ന ്ആ ഴച് യി ൽ ഒ ര ്ദി വ സം ത ്റ ക്്ാം; ദി വ സം രി ന്്ീ ട ്അ റി യി ക്്്ം 

ഇ റ്് ലി യെ 
മ റി ക ട ന്്് യ ്എ സ്

പരജ ്7

പീഡാസഹനംവഴിമരണംവരിച്്യേശ്വിന്്്തിര്വ്ത്്ാനംഇന്്്യോകംആയോഷിക്്്ന്്്.
വാേനക്്ാർക്്്ംഅഭയ്്ദേകാംക്്ികൾക്്്ംനമനര്ൊവാർത്്യ്നെഈസ്്്്ർആശംസകൾ.

ലോകഡ്ൗൺ നീട്്്ം

122020 ഏപര്ിൽ

ഞായർ
1195 മീനം 30
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ലോവിഡ്19ന്്്രശ്്ാത്്ലത്്ിലജില്്ാഭരണക്ടത്്ിന്്്കയ്ാമ്്ായബി.ഇ.എം.ലഗളസ്ഹയരനസക്്നഡേിസക്്ളിലതാമ
സിപ്്ിച്്നതര്ലോരനിവാസികളക്്്വിലോദത്്ിന്ലവട്്ികയ്ാരംലോരഡ്ഒര്ക്്ി

ക്റ്്്യാടി: േി.ജി , എം.ഫില്്,
േിഎച്്്ഡി,ലനറ്്്, ലജആര്്എ
ഫ്ത്ടങ്്ി ഉന്്രബിര്ദമ്
ള്്ആയിരക്്ണക്്ിന്ലചറ്
പ്്ക്്ാര്ലടലോഴിലെന്്സവ്
പന്ല്ത് ലൊപോണക്്ാെ
ത്്്സ്മര്ത്്ില്്ഇറക്്ിയഉ
ത്്രേില്ലടഈ സര്്ക്്ാര്്
രകര്്ത്്ിരിക്്്കയാണ.്അ
മേ്ഖയ്ാേിരനിയമനനിപോധ
നമാണ് േരം് േര്്ഷങ്്ളില്്
സംഭേിക്്ാന്് പൊക്ന്്ത്
എന്്് ഉപദ്യാരാര്്ത്്ികള്് ഒ
ന്്ടങ്്ംേറയ്ന്്്.ഈനടേ
ടിേിന്്േെിക്്ണംഎന്്ാേ
രയ്ലപ്്ട്്്യ്ത്്്പൊണ്്മര്സ്
സംസ്്ാന കമ്്ിറ്്ിയ്ലട നി
ര്്പദ്്രമേ്കാരം യ്ത്്് പൊ
ണ്്മര്സ് മേ്േര്്ത്്കര്്ഉത്്
രേിനല്റപൊപ്്ികത്്ിച്്്മേ്
രിപഷധിച്്്. ോര്്െിലമനറ്്
യ്ത്്് പൊണ്്മര്സ്്് മ്ന്് ഉ
ോധയ്ക്്ന്് മര്ീപജഷ് ഊര

ത്്് ഉദഘ്ാടനം ലചയത്.്ഇ
എംഅസഹ്ര്്അധയ്ക്്രേ
ഹിച്്്.ടി.എം.നൗഷാദ,്ലക.

ലക.ജിരിന്്,മ്ഹമ്്ദ്ജാനി
ഫ,്മ്ഹമ്്ദ്റിഷാദ്എന്്ിേ
ര്്മേ്സംരിച്്്.

രി.ജിപവയ്വ്റ്ജ്റദ്്ാക്്ല്്
ഉത്്രവിപ്്്വോപ്്ികത്്ിച്്്

രി.ജിനവയ്ലറ്്ജ്േദ്്ാക്്ലിനനതിനരനടന്്പര്തിലഷധസംഗമംഉ
ത്്രവിനന്േലോപ്്ികത്്ിച്്്പശ്ീലജഷ്ഊരത്്്ഉദഘ്ാടനംനച
യ്്്ന്്്.

ഭക്്ണ
സാധനങ്്ള്്നല്്കി
പേരാമപ്്്:ഈസ്്്്ര്്ദിനത്്ില്്
േിഭേങ്്ലോര്ക്്്ന്്രിന്ഭ
ക്്ണസാധനങ്്ള്്ചക്്ിട്്ോ
റകമ്്്യ്ണിറ്്ികിച്്ണ്നല്്കി
പകരളപസ്്്്റ്്്സര്്േീസ്ലേന്്ഷ
പനഴ്സ്യ്ണിയന്്.
യ്ണിയന്്ചക്്ിട്്ോറയ്ണി
റ്്്മേ്സിഡനറ്്എം.ഡിേത്്യി
ല്് നിന്്് മര്ാമ േഞ്്ായത്്്
കേസ്മേ്സിഡനറ്്ലക.സ്
നില്്ഭക്്ണസാധനങ്്ള്്ഏ
റ്്്ോങ്്ി.മര്ാേഞ്്ായത്്്അം
രങ്്ളായപമ്േമന്്നട്ക്്ണ്്ി,
ജപയഷ്മ്ത്കാട,്ലേന്്ഷപന
ഴസ്് യ്ണിയന്് ഭാരോഹിക
ളായഡി.പോസഫ,്സി.േിജയ
ക്മാര്്,മര്ീധരന്്ലേര്േണ്്ാ
മ്ഴി, േി.എം പേണ്പോോെ
ന്്എന്്ിേര്്േലങ്്ട്ത്്്.
വിതരണംനടത്്ി
പരഞ്്ിപ്്െം: മണിക്്്ളത്്്
േറപ്്് റസിഡന്്സ് അപൊ
സിപയഷനല്റപനത്രവ്ത്്ില്്
അപൊസിപയഷന് കീഴില്
ള്്രാമസക്്ാര്്ക്്്ഭക്്്യകിറ്്്
േിരരണം നടത്്ി. സപോള,
കിഴങ്്്,രക്്ാളി,േച്്ക്്ായേ
ഞ്്സാര ,ചായലപ്്ടി, ഉപ്്് ,
പൊപ്്്എന്്ിേഅടങ്്ിക ഭ
ക്്്യകിറ്്ാണ്േിരരണംനട
ത്്ിയത.്

കിണറ്്ില്്അകവ്പ്ട്്മിട്്ാന്പാണിക്്്കവറ്്്ഗാര്്ഡ്
കാര്ണ്യത്്ില്്പ്നര്്ജന്്ം
രിര്രങ്്ാടി:നാല്ദിേസമായികിണറ്്ില്്അകലപ്്ട്്മിണ്്ാമേ്ാ
ണിക്്്കേറ്്്രാര്്ഡ്കാര്ണയ്ത്്ില്്പ്നര്്ജന്്ം.ലചറ്മ്ക്്്റ
ഹ്്ത്്്നരര്്സവ്പദരിമാട്്്മ്്ല്്കബീറിനല്റേീട്്ിലെകിണറ്്ില്്
േീണപ്ച്്ലയയാണ്നാല്ദിേസത്്ിന്പരഷംകേറ്്്രാര്്ഡ്
പ്റലത്്ത്്ിച്്ത.്കഴിഞ്്രിങ്്ളാഴച്്്യാണ്പ്ച്്കിണറ്്ില്്േീ
ഴ്ന്്ത.്അരിന്പരഷംപ്ച്്ലയകിണറ്്ില്്നിന്്്ംകയറ്്്ന്്രി
ന്േെരരത്്ില്ള്്മര്മങ്്ള്്നടത്്ിലയങ്്ിലം്േിജയിച്്ില്്.ഒ
ര്ഭാരത്്്മാമര്ംഅല്്പ്്ംലേള്്മ്ള്്കിണറിന്15പൊല്്രാ
ഴച്്്യാണ്ള്്ത.്േീട്്്കാരം്നാട്്്കാരം്േെരരത്്ില്ള്്മര്മ
ങ്്ള്്നടത്്ിലയങ്്ിലം്േിജയിക്്ാലരേന്്പോലടകിണറില്്ഇ
റങ്്്ന്്േപര.യം്സമീേിലച്്ങ്്ിലം്പ്ച്്യ്ള്്രിനാല്്കിണറി
െിറങ്്ാന്്മടിച്്്.എന്്ാല്്ഇന്്ലെഉച്്പോലടേിേരംരിര്ര
ങ്്ാടിണണ്്െംമ്സ്്ിംയ്ത്്്ലീഗ്ജനറല്്ലസമക്ട്്റിയ.്എറസാ
ഖിലനഅറിയിക്്്കയായിര്ന്്്.ഉടലനേരപ്്നങ്്ാടികേറ്്്രാ
ര്്ഡ്കേസ്കയ്ാപറ്്്ന്്ജംഷിമാപ്്്ട്്ിെിനല്റപനത്രവ്ത്്ില്ള്്
സംഘംസ്്െലത്്ത്്ി.നിമിഷപനരംലൊണ്്്പ്ച്്ലയപ്റലത്്
ട്ത്്്.പ്ച്്യ്ലടേരാമക്മത്്ില്്ജംഷിക്്്നിസാരേരിപക്്റ്്്.
ജംഷിലയസഹായിക്്്ന്്രിന്േരപ്്നങ്്ാടിരിഹാബ്രങ്്ള്്
ഫൗപണ്്ഷന്്അംരങ്്ളം്കേറ്്്രാര്്ഡ്ലമപ്്ര്്മാര്മായമ്നീ
ര്്സ്്്്ാര്്,ഹബീബ്ലമപമ്ടാ,അന്്സാര്്അഞ്്പ്്്രഎന്്ിേര്മ്ണ്്ാ
യിര്ന്്്.

പരഞ്്ിപ്്െം:പൊേിഡ്-19
നല്റേശ്ചാത്്െത്്ില്്സ്
രക്്ാ കവ്ിറ്്്കള്്ക്്ായി എം
എല്്എഫണ്്്േകയിര്ത്്ിഭ
രണാന്മരിക്്ായി സമര്്പ്്ി
ച്്്.പൊേിഡ്-19േയ്ാേനംര
ടയ്ന്്രിനല്റമ്ന്്കര്രൊ
യം്ആപോരയ്സ്്ാേനങ്്ളി
ലെജീേനക്്ാര്ലടസ്രക്്ഉ
റപ്്് േര്ത്്ിന്്രിനം് േള്്ി
ക്്്ന്്്മണ്്െംഎംഎല്്എ
േിഅബ്്്ള്്ഹമീദ്മാസ്്്്റാണ്
ഫണ്്്േകയിര്ത്്ിയത്.ആ
പോരയ്സ്്ാേനങ്്ളിലെത്്്
ന്് പോരികള്്ക്്് ക്രയ്മായ
ചികിത്്ഉറപ്്്േര്ത്്്ന്്രി
നം് ആേരയ്മായ സ്രക്്ാ
കിറ്്്കളടക്്മ്ള്്േക്്്മാണ്
എംഎല്്എയ്ലടമേ്ാപദരിക

േികസനഫണ്്ില്്നിന്്്ംേ
കയിര്ത്്ിഭരണാന്മരിക്്ാ
യിജില്്ാകളക്്ര്്ക്്്സമര്്പ്്ിച്്
രായിേി.അബ്്്ല്്ഹമീദ്എം
എല്്എേയ്ക്്മാക്്ിയത.്ഇ
ന്്ലെ മണ്്െത്്ിലെ എല്്ാ
ആപോരയ് സ്്ാേനങ്്ളിപെ
യം് ലമഡിക്്ല്്ഓഫീസര്്മാ
ര്മായം്ചര്്ച്്നടത്്ിയപര
ഷമാണ്എംഎല്്എആേരയ്
മ്ള്്സ്രക്്ാസാധനങ്്ള്
ലടേിേരങ്്ള്്ലമഡിക്്ല്്ഓ
ഫീസര്്മാരില്് നിന്്് പരടിയ
ത.്ഇരന്സരിച്്്േി.േിഇകിറ്്്
500എണ്്ം,എന്്-95മാസ്ക്
-700എണ്്ം,മര്ീപെയര്്മസ്ക-്
25000എണ്്ം,റ്്്പെയര്്മാസ്
ക് - 10000.  സാനികറ്്സര്്
700എണ്്ം ഹാന്്ഡ് ോഷ് -

700എണ്്ം, സിഡക്സ് ലൊ
ല്ഷന്്സര്്ജിക്്ല്്ഗ്്ൗസ് -
15000,ലരര്്മ്്ല്്സ്കാനര്് -
10,ഡിജിറ്്ല്്ബിേിഅപ്്ാരറ്്
സ്-10,സവ്ിങ്്്ലോപട്്റ്്ര്്-2മ
റ്്്ഉേകരണങ്്ള്്എന്്ിേയാ
ണ്മണ്്െത്്ിലെഎല്്ാആ
പോരയ് സ്്ാേനങ്്ളിപെക്്്
മായിോങ്്ാനാണ്എംഎല്്
എഫണ്്ില്്നിന്്്ംഫണ്്്േക
യിര്ത്്ിയത.്മണ്്െത്്ിലെ
പചപെമപ്്് േി.എച്്്.സി യിലെ
പോക്്ര്് െീേിൊയരിനാല്്
എന്്.ച്്്.എമ്്ില്് നിന്്് ഒര്
പോക്്റ്ലട പസേനം പചപെ
മപ്്് ക്ടം്ബാപോരയ് പകമദ്്്
ത്്ിപെക്്്െഭയ്മാക്്ാന്്ജില്്ാ
ലമ്ോജക്്്ഓഫീസര്്ക്്്നിര്്പദ
രവം്നല്്കി.

സ്രക്്ാക്വിറ്്്കള്്ക്്്ഫണ്്്വകയിര്ത്്ി

പരഞ്്ിപ്്െം:ലൊേിഡ്-19
േയ്ാേനം രടയ്ന്്രിന് പേ
ണ്്ി പകമദ്്്സര്്ക്്ാര്് പോക്
ഡൗണ്് മേ്ഖയ്ാേിച്്ത് മ്െം
േീമാന സര്്വ്്ീസ് നിര്്ത്്ി
ലേച്്രിനാല്്ഇത്്്യയിപെക്്്
രിരിച്്്േരാന്്സാധിക്്ാലര
േിേിധ രാജയ്ങ്്ളില്് ക്ട്
ങ്്ിയമേ്ോസികള്ലടകാരയ്
ത്്ില്്നയരമത്്്ഇടലേടല്്
നടത്്്ന്്രിന് പേണ്്ിയം്
മേ്ോസികലള ഉടലന ഇത്്്യ
യിപെക്്്രിരിച്്് ലൊണ്്്േ
ര്ന്്രിനം്ഇത്്്യന്്മേ്ധാന
മമത്്്ിനപരമദ്്്പോദിക്്്േള്്ി
ക്്ല്് േഞ്്ായത്്് ഇര് േ
രാംോര്്ഡ്മ്സ്്ിംയ്ത്്്െീ
ഗ് മേ്േര്്ത്്കര്് ഇ ലമയില്്

അയച്്്.േള്്ിക്്ല്്േഞ്്ായ
ത്്്മ്സ്്ിംയ്ത്്്െീഗ്മേ്സി
ഡനറ്്മ്സര്ഫേള്്ിക്്ല്്ഉ
ദഘ്ാടനംലചയത്.്നിരേധി
മേ്േര്്ത്്കരാണ്ഇലമയില്്
അയച്്ത.്േിപദരരാജയ്ങ്്ളി
ലെ പോക്ഡൗണ്് കാരണം
ദ്രിരംഅന്ഭേിക്്്ന്് മേ്
ോസികള്ലട ക്ടം്ബങ്്
ള്്ക്്്മേ്പര്യകേരിരണനന
ല്്കണലമന്്്ംമേ്േര്്ത്്കര്്
ആേരയ്ലപ്്ട്്്.സംസ്്ാനമ്
സ്്ിംയ്ത്്്െീഗ്നിര്്പദരമേ്
കാരംആണ്ഇലമയില്്അയ
ച്്ത.്ലക.മ്ഹമ്്ദ്മ്നീര്്,േി.
അബ്്്ല്്റഹിമാന്്,േി.കഫ
സല്്  ത്ടങ്്ിയേര്് പനത്
രവ്ംനല്്കി.

ദ്രിതത്്ിലായപര്വാസികള്ടെകാരയ്ത്്ില്്ഇെടരെണം;
ന്പധാനമന്ന്്ിക്്്ഇവമയില്്

തേലേരി : പൊേിഡ-്19 േ
ശ്്ാത്്െത്്ില്്ബീേപറജസ്
ഔട്്്ലെറ്്്കളം്മദയ്രാെകളം്
പ്ട്്ിയസാഹചരയ്ത്്ില്്മര്ാമ
ങ്്ളില്്കള്്ോറ്്്ലൊടിലൊ
ടിക്്്ന്്്. ലൊെീസം് എക്
കസസം്ഇത്മണത്്റിഞ്്
രായി സ്ചനകള്ണ്്്. സ
ര്്ക്്ാര്്സംേിധാനങ്്ള്്ജാര
ര്കര്മാണ.്നിെലരറ്്ിയനാ
ട്്ിലെ സ്്ിരം ക്ടിയന്്ാലര
യം്പനരപപ്്ക്്്മദയ്േന്്ാലര
യം്െക്്്യമിട്്ാണ്േയ്ാജച്്ാരാ
യനിര്്മാണംആരംഭിച്്ത.്ഇ
ത്്രംപകമദ്്്ത്്ില്്കേകിട്്ാ
വ്പപ്്ള്്ഒറ്്യക്്്്ംഇരട്്കളാ
യം്യ്ോക്്ള്്മ്രല്്മധയ്േ
യസ്കര്് േലര പകമദ്്്ീകരിച്്്
എത്്്കയാണ്.കഴിഞ്്ദിേ
സംമ്രല്്ലൊെീസ്പമ്ഡാണ്്
കയ്ാമറകള്ലട സഹായത്്ാ
ൊണ്ഇത്്രംേയ്ാജോറ്്്പക
മദ്്്ങ്്ള്്കലണ്്ത്്ിയത്.ലൊ
െീസില്്നിന്്്ംസ്ചനകിട്്ി
യപോലട എക്കസസ് സം
ഘംഇത്്രംപകമദ്്്ങ്്ള്്പരടി
പ്്ിടിച്്്ോറ്്്സാമമര്ികള്്കസ്്്്
ഡിയിലെട്ത്്്നരിപ്്ിച്്്േരി
കയാണ.് േെയിടത്്്ം എക്
കസസ്സംഘംഎത്്്ന്്രി
നം്മ്പപ്്കള്്ോറ്്്കാര്് ര
ക്്ലപ്്ടം്.ജില്്യിലെേിേിധ
മെപോരപമഖെകളിെടക്്ംക
ള്്ോറ്്് സജീേമാണിപപ്്ള്്.
ഏറ്്വം് ഒട്േിൊയി ഇക്്ഴി
ഞ്് ദിേസം േിണറായി ലറ

യഞ്്്് എകക്സസ് സംഘം
കചനകീഴത്്്ര്്ഭാരത്്്നട
ത്്ിയ േരിപോധനയില്്
200െിറ്്ര്്ോഷ്കലണ്്ട്ത്്്
നരിപ്്ിച്്്.ോഷ്കലണ്്ട്ക്്്
ന്് സമയത്്് മേ്രികലള ക
ലണ്്ത്്ാന്് സാധിച്്ിലല്്ങ്്ി
ലം്മേ്രികലളക്റിച്്്േയ്ക്്
മായസ്ചനകള്്െഭിച്്ിട്്്ണ്്്.
േയ്ാജചാരായംോറ്്ാന്്ോക
ലേട്ത്്ിയ ോഷ് കലണ്്ട്
ത്്ത്ജനോസപമഖെയിൊ
ലണന്്ത് അരീേ രൗരേമ്
ള്്രാണ്.ക്ത്്്േറപ്്്പമഖ
െകളിലം് മറ്്് േെ ഇടങ്്ളി
ലം്ഇത്പൊലെോറ്്്പകമദ്്്
ങ്്ള്്ഉണ്്്.േരം്ദിേസങ്്ളി
ലം്രക്്മായേരിപോധനക
ള്്ത്ടര്ലമന്്്ംഎക്കസസ്
സംഘംഅറിയിച്്്.

മലകോരകമഖലകളില്്
വ്യാജവാറ്്്കവട്്ത്ടര്ന്്്;
പന്്ിരിക്്രയില്്വ്യാജവാറ്്്
കകന്ദ്്ംകവ്ട്ത്്ി
നശിപ്്ിച്്്
പേരാമപ്്്:മെപോരപമഖെക
ളില്് േയ്ാജോറ്്് പേട്് ത്ടര്
ന്്്.ലേര്േണ്്ാമ്ഴിലൊെീ
സ്  കഴിഞ്് ദിസങ്്ളിലെ
ല്്ാംേിേിധപകമദ്്്ങ്്ളില്്േ
രിപോധനനടത്്ിേയ്ാജോ
റ്്് പകമദ്്്ങ്്ള്്കലണ്്ത്്്ക
യം് നരിപ്്ിക്്്കയം് ലച

യര്ിര്ന്്്.ഇന്്്േത്്ിരിക്്ര
ക്്്സമീേംലേള്്ച്്ാെില്്ന
ടത്്ിയലറയഡ്ില്്30െിറ്്ര്്
ോഷം് ോറ്്്േകരങ്്ളം് ക
ലണ്്ത്്ി.ോഷ്നരിപ്്ിക്്്ക
യം്മറ്്്ഉേകരണങ്്ള്്കസ്്്്
ഡിയില്്എട്ത്്്പകസ്രജി
സ്്്്ര്്ലചയത്.്ലേര്േണ്്ാമ്
ഴിലൊെീസ്ഇന്്സേ്ക്്ര്്േി.
രാപജഷിലനറ പനത്രവ്ത്്ി
ല്് നടത്്ിയ ലറയഡ്ില്് സ
ബ്്്ഇന്്സേ്ക്്ര്്എ.ലക.ഹസ്്
ന്്,അസി.സബ്്്ഇന്്സേ്ക്്
ര്്മാരായലക.മേ്ദീേന്്,േിരവ്
നാഥന്്,സിേിഒസ്ജിെക്
മാരിഎന്്ിേര്്േലങ്്ട്ത്്്.

ഇന്്ലെേന്്ിപ്ക്ട്്്ര്്പകാള
നിയില്്നടത്്ിയലറയഡ്ില്്
ഒരാലളഅറസ്്്്് ലചയ്്്കയം്
ലചയര്ിര്ന്്്. േന്്ിപ്ക്ട്്്
ര്്സവ്പദരിേടിഞ്്ാലറചാെി
ല്്ഷിജ(്50)എന്്യാലളയാ
ണ്അറസ്്്്്ലചയര്ത.്750മി
ല്്ിെിറ്്ര്് നാടന്് ചാരായവം്
ോറ്്ിന് ഉേപോരിച്് മേ്ഷ
ര്്ക്ക്്ര്്,കേപ്്്,എല്്േിജി
സ്്്്ൗ,5 െിറ്്ര്്ോഷ്എന്്ിേ
യം് േടിക്ടിയിര്ന്്്. ലൊ
െീസ്ഇന്്സേ്ക്്റ്ലടപനത്
രവ്ത്്ില്് പമഖെയില്്കര്്ര
നനിരീക്്ണംനടത്്ിേര്ക
യാണ.്

വ്യാജവാറ്്്വകപ്ദ്്ങ്്ള്്പൊടിപൊടിക്്്ന്്്

രന്്ിരിക്്രക്്്സമീരംനവള്്ച്്ാലില്്നടത്്ിയനേയഡ്ില്്ക
നട്്ത്്ിയവാഷം്വാറ്്്രകരങ്്ളം്

വനല്്്വൊയ്്ാന്്
കഴിയാവതവലയ്ന്്്
ക്റ്്്യാടി:േടകരരാല്ക്്ിലെ
ലനല്്റലയന്്റിയലപ്്ട്ന്് പേ
ളംേഞ്്ായത്്ിലെേിേിധോ
ടപരഖരങ്്ളില്്  േിളഞ്്് നി
ല്്ക്്്ന്് ലനല്്ക്ഷി പൊേി
ഡ് 19ല്്് േശ്്ാത്്െത്്ില്്
ലൊയ്ലരട്ക്്ാന്്കഴിയാലര
കര്്ഷകര്് മേ്യാസത്്ിൊണ്
കഴിഞ്്ദിേസംഅമേ്രീക്്ി
രമായിലേയര്കനത്്മഴയം്
മേ്പദരലത്്കനാല്്ത്റന്്്േി
ട്്തം്ലനല്്ക്ഷികര്്ഷകര്ലട
രാളംലരറ്്ിക്്്കയായിര്ന്്്.
മഴലേയര്പോലടക്ഴഞ്്്നി
െംേരിച്് ലനല്്ലച്്ടികള്് യ
മത്്്മിറക്്ി ലൊയ്ലരട്ക്്ാ
നം് മേ്യാസപമലറയാണ.്ഈ 
ഒര് അേസ്്യില്്ോകമായ
ലനല്്്ചീഞ്്്നഷ്്ലപ്്ട്്്പൊകാ
ലരഎമര്യം് ലേട്്ന്്് രലന്്
ലൊയ്ലരട്ക്്ാന്്ആേരയ്മാ
യസംേിധാനംലചയ്്ാന്്ജില്്ാ
ഭരണക്ടം ഇടലേടണലമന്്്
ക്ഷിക്്ാരം്രാമഷ്്്ീയോര്്ട്്ിക
ളം് ബന്്ലേട്് അധികാരിക
പോട്ആേരയ്ലേട്്്കയാണ.്

പരഞ്്ിപ്്െം::നാടില്്്സാ
പ്്ത്്ികസാമ്ഹയ്േിദയ്ാഭയ്ാ
സ േികസന മേ്േര്്ത്്നങ്്
ള്്ക്്് മഹനീയസംഭാേന ന
ല്്കിേര്ന്് മേ്ോസികള്് .
പൊേിഡ-്19നല്റമേ്രിപോധ
വം് ചികിത്്യ്മായി ബന്്
ലപ്്ട്്്േളലരആരങ്്പോലടക
ഴിയ്ന്് മേ്പര്യകസാഹചരയ്
ത്്ില്്അേലര നാട്്ിലെത്്ി
ക്്ാന്് പകമദ്്് സംസ്്ാന സ
ര്്ക്്ാര്കള്്സംേിധാനംഒര്
ക്്്ന്്േക്്ം േിപദരത്്്നി
ന്്്േര്ന്്േര്്ക്്്നിര്്ദ്്ിഷ്്കാ
െയളവ് േലര കവ്ാറനക്റന്്
ോെിക്്്ന്്രിനം് പേണ്്ിേ
ന്്ാല്്അേലരഐലൊപെറ്്്

ലചയ്്്ന്്രിനം് സ്്ാേനങ്്
ള്് േിട്്്ലൊട്ക്്്ോനം്ആ
േരയ്മായ സജ്്ീകരണങ്്ള്്
ഒര്ക്്്ോനം്സ്്ാേനഭാര
ോഹികളം്മഹല്്്ജമാഅത്്്
കമ്്ിറ്്ികളം്മ്പ്ന്ട്േരണ
ലമന്്്സമസര്പകരളസ്ന്്ി
മഹല്്്ലഫഡപറഷന്്സംസ്്ാ
നകമ്്ിറ്്ി മേ്സിഡണ്്്ോണ
ക്്ാട് സയ്്ിദ് കഹദറെി രി
ഹാബ്രങ്്ളം് ജനറല്് ലസ
മക്ട്്റിലചമ്്്ക്്ന്്ക്ഞ്്ാപ്്്
ഹാജിയം്ആേരയ്ലപ്്ട്്്.സ്
ന്്ിമഹല്്്ലഫഡപറഷന്കീഴി
ല്് മേ്േര്്ത്്ിക്്്ന്് ലചമ്്ാട്
ദാറ്ല്് ഹ്ദാ ഇസ്്ാമിക് യ്
ണിപേഴസ്ിറ്്ിയം് അന്ബ

ന്്സ്്ാേനങ്്ളം്സൗകരയ്
ങ്്ളം്ഈആേരയ്ത്്ിനായി
സര്്ക്്ാറിപെക്്്േിട്്്നല്്കാ
ന്ള്്സന്്ദ്്രജില്്ാഭരണ
ക്ടലത്് പനരലത്്അറിയി
ച്്ിട്്്ണ്്്.ഈമാത്കസവ്ീകരി
ച്്്എല്്ാജില്്കളിലെയം്സമ
സര്യ്ലടസ്്ാേനങ്്ള്് സ
ജ്്മാക്്്ന്്രിന്മേ്ാസ്്ാനി
കരെത്്ില്്നടേടിസവ്ീകരി
ക്്്കയം്മേ്ോസിസപോദര
ങ്്ള്്ക്്്പേണ്്ി എല്്ാേിധ
സൗകരയ്ങ്്ളം് സംേിധാനി
ക്്്ോന്്മഹല്്്പനത്രവ്ത്്ി
ന്നിര്്പദ്്രംനല്്ക്കയം്ലച
യര്ിട്്്ള്്രായിഎസ.്എം.എ
ഫ്പനരാക്്ള്്അറിയിച്്്.

പ്രവാസികള്്ക്്്വവണ്്ിസ്്ാരനങ്്ള്ം
സൗകര്യങ്്ള്ംഒര്ക്്്ക:എസ്എംഎഫ്

സവ്ന്്ംലേഖകന്്
പൊഴിപക്്ട:്ജില്്യില്്ഇന്്ലെഒരാ
ള്്ക്്്ക്ടിപൊേിഡ്ബാധസ്്ിരീകരി
ച്്്.എടപച്്രിസവ്പദരിയായ67കാരനാ
ണ്ആണ്പോരംസ്്ിരീകരിച്്ത.്ഇപദ്്
ഹംപൊഴിപക്്ട്സവ്കാരയ്ആശ്േമര്ി
യില്്ചികിത്്യിൊയിര്ന്്്.ഇപദ്്ഹ
ത്്ില്്്മക്്ള്്രണ്്്പേരം്മാര്്ച്്്18
ന്ദ്ബായില്്നിന്്്േരികയം്േീട്്ില്്
നിരീക്്ണത്്ില്്കഴിയ്കയ്മായിര്
ന്്്.ഏമേ്ില്്രണ്്ിന്അയച്്സാപ്്ിള്്
ലനരറ്്ീവ്ആയിര്ന്്്.പോരംപഭദമായ
രിലനത്ടര്്ന്്്ഏമേ്ില്്10ന്ഡിസച്ാ
ര്്ജ്ലചയത്.്ഡിസച്ാര്്ജ്ലചയ്്്ന്്സ
മയത്്്ലമഡിക്്ല്്പോര്്ഡില്്്രീര്
മാനമേ്കാരം അയച്് സാംേിളാണ്
പൊസിറ്്ീവ് ആയത.് പോരിയ്മായി
അട്ത്്സപ്്ര്്ക്്ംപ്െര്്ത്്്ന്്ക്
ടം്ബാംരങ്്ലളക്ടിലടസ്്്്്ലചയ്്്ന്്
രിന്ഇന്്ലെ ലമഡിക്്ല്് പൊലളജി
പെക്്്മാറ്്ി.
ഇത്ള്്ലപ്്ലടജില്്യില്്ആലകസ്്ിരീ
കരിച്്13പൊസിറ്്ീവ്പകസ്കളില്്ആ
റ്പേലരഅസ്ഖംപഭദമായിഡിസച്ാ
ര്്ജ്ലചയര്ിട്്്ണ്്്.ഏഴ്പേര്്ചികിത്്
ത്ടര്ന്്്.ഇത്ക്ടാലരമ്ന്്്ഇരര

ജില്്ക്്ാരില്്രണ്്്കാസര്്പോഡ്സവ്
പദരികള്്ക്്്ംപോരംപഭദമായി.ഒര്ക
ണ്്്ര്്സവ്പദരിചികിത്്യില്ണ്്്.ജില്്
യില്്ഇന്്ലെ437പേര്്ക്ടിേീട്കളി
ല്് നിരീക്്ണം പ്ര്്ത്്ിയാക്്ിയരാ
യിജില്്ാലമഡിക്്ല്്ഓഫീസര്്പോ.ജ
യമര്ീ.േി. അറിയിച്്്.ഇപോലടനിരീ
ക്്ണകാെയളവ്പ്ര്്ത്്ിയാക്്ിയേ
ര്ലടആലകഎണ്്ം5286ആയി.നിെ
േില്്ആലക17,387പേരാണ്നിരീക്്
ണത്്ില്ള്്ത.്പ്ത്രായിേന്്4പേ
ര്്ഉള്്ലപ്്ലട23പേര്്ആണ്ആശ്േ
മര്ിനിരീക്്ണത്്ില്ണ്്്.11പേലരലമ
ഡിക്്ല്്പൊലളജ്ആശ്േമര്ിയില്്നി
ന്്്ഇന്്ലെഡിസച്ാര്്ജ്്്ലചയത്.്
21 മസ്േസാംേിള്് േരിപോധനയക്്്്
അയച്്ിട്്്ണ്്്.ആലക484മസ്േസാംേി
ള്കള്് അയച്്രില്് 460 എണ്്ത്്ി
നല്റഫെംെഭിച്്്.ഇരില്്444എണ്്ം
ലനരറ്്ീവ്ആണ.്േരിപോധനയക്്്യ
ച്്സാപ്്ിള്കളില്് 24 പേര്ലടഫെം
ക്ടിെഭിക്്ാന്ണ്്്.ആപോരയ്േക്പ്്്
ഡയറകറ്്്ര്് േീഡിപോ പൊണ്്ഫറ
ന്്സില്ലടജില്്ാലൊപോണകണ്്പമ്ടാ
ള്്ലസല്്ിനല്റമേ്േര്്ത്്നംേിെയിര്
ത്്ി.മാനസികസംഘര്്ഷംക്റയക്്്്

ന്്രിനായി ലമനറ്ല്് ലഹല്്ത്്് ലഹ
ല്്പ്്്കെനില്ലട10പേര്്ക്്്ഇന്്ലെ
കൗണ്്സെിംഗ്നല്്കി.ക്ടാലരമാന
സികസംഘര്്ഷം െഘ്കരിക്്്ന്്രി
നല്റഭാരമായി122പേര്്ക്്്പോണില്
ലടപസേനംനല്്കി
മലപ്്്റംജില്്യില്്292കപര്്
ക്ടിനിരീക്്ണത്്ില്്
മെപ്്്റം:പൊേിഡ്19േയ്ാേനംരടയ്
ന്്രിനല്റഭാരമായിമെപ്്്റംജില്്യി
ല്്ഇന്്ലെമ്രല്്292പേര്്ക്്്ക്ടി
മേ്പര്യകനിരീക്്ണംഏര്്ലപ്്ട്ത്്ി.
ഇപോലടജില്്യില്്നിരീക്്ണത്്ില്
ള്്േര്ലടഎണ്്ം13,988ആയരായി
ജില്്ാകെക്്ര്്ജാഫര്്മെിക്അറിയി
ച്്്.ഇന്്ലെ199പേരാണ്േിേിധആ
ശ്േമര്ികളില്്നിരീക്്ണത്്ില്്കഴി
യ്ന്്ത.് പൊേിഡ് മേ്പര്യക ചികി
ത്്ാപകമദ്്്മായമപഞ്്രിരേ.ലമഡി
ക്്ല്് പൊളജ് ആശ്േമര്ിയില്് 197
പേരാണ് ഐലൊപെഷനില്ള്്ത.്
രിര്ര്് ജില്്ാ ആശ്േമര്ിയില്് രണ്്്
പേരം്ഐലൊപെഷന്്ോര്്ഡ്കളി
ല്ണ്്്. 595 പേലരആപോരയ്േക്പ്്ി

ല്്്നിര്്പദരമേ്കാരംേീട്കളിലെമേ്
പര്യകനിരീക്്ണത്്ില്്നിന്്്ഇന്്
ലെ  ഒഴിോക്്ി. 13,729 പേരാണ് ഇ
പപ്്ള്്േീട്കളില്്നിരീക്്ണത്്ില്്
കഴിയ്ന്്ത.്60പേര്്പൊേിഡ്ലകയ
ര്് ലസനറ്റ്കളിലം്സവ്യം നിരീക്്
ണത്്ില്് കഴിയ്ന്്്.ബാധിരര്ലട
ആപോരയ്നിെത്പര്ികരംപൊേിഡ്
19ബാധിച്്്മെപ്്്റംജില്്യില്്ഇപപ്്ള്്
ചികിത്്യില്് കഴിയ്ന്്േര്ലട ആ
പോരയ്നിെത്പര്ികരമാലണന്്്ജി
ല്്ാ ലമഡിക്്ല്്ഓഫീസര്് പോ. ലക.
സക്്ീനഅറിയിച്്്.19പേര്്ക്്ാണ്ഇ
ത്േലരജില്്യില്്പൊേിഡ്സ്്ിരീക
രിച്്ത.്ഇരില്്രണ്്്പേര്്േിദഗധ്ചി
കിത്്ക്്് പരഷം പോരമ്ക്്രായി
ആശ്േമര്ിേിട്്്.17പേരാണ്നിെേി
ല്്പൊേിഡ്മേ്പര്യകചികിത്്ാപക
മദ്്്മായമപഞ്്രിരേ.ലമഡിക്്ല്്പൊ
ളജ് ആശ്േമര്ിയില്്ഐലൊപെഷ
നില്ള്്ത.്ജില്്യില്്ഇത്േലര1,127
പേര്്ക്്്കേറസ്ബാധയിലല്്ന്്്േിദ
ഗധ്േരിപോധനകള്്ക്്്പരഷംആ
പോരയ്േക്പ്്്സ്്ിരീകരിച്്്.173പേ
ര്ലടേരിപോധനാഫെങ്്ളാണ്ഇനി
െഭിക്്ാന്ള്്ത.്

അനധിക്തമായി
സിമന്്്്കട
നടത്്ിയതിന്
കകസ്
പരഞ്്ിപ്്െം: േിെക്്്കള്്മ
റികടന്്്അനധിക്രമായിസി
മനറ്്കടനടത്്ിയകടക്്ാര
ലനരിലരപരഞ്്ിപ്്െംലൊ
െീസ്പകലസട്ത്്്.പ്ത്്്ര്്
േള്്ിക്്ല്് ോെയില്് േെിയ
പ്ത്്്ര്്േള്്ിക്്ല്്മന്്സ്ര്്
(43)ലനരിലരയാണ്പരഞ്്ിപ്്
െംലൊെീസ്പകലസട്ത്്ത.്
ഇന്്ലെപ്ത്്്ര്്േളളിക്്ല്്
ജംഗ്ഷെില്്    സര്്ക്്ാര്്നി
ര്്പദ്്രംമറികടന്്്സിമനറ്്കട
നടത്്ിയത.്
ലൊേിഡ്-19നല്റേശ്്ാത്്
െത്്ില്്പകമദ്്്-സംസ്്ാനസ
ര്്ക്്ാറ്കള്ലടനിര്്പദ്്രങ്്ള്്
മറികടന്്് ലൊപോണ കേറ
സ് േടര്്ന്്് േിടിക്്ാനിടയാ
കം്േിധംഅമര്ദ്്മായം്അ
േകടകരമായം് ലൊത്ജന
സ്രക്്ിരരവ്ത്്ിന് ഭീഷണി
യാകം്േിധംസിമനറ്്നടത്്ി
യരിനാണ്ഇയാള്്ലക്്രിലര
പകസട്ത്്ത്.
േരം് ദിേസങ്്ളില്്േരിപോ
ധകര്്രനമാക്്്ലമന്്്ംനിയ
മം െംഘിക്്്ന്്േര്്ലക്്രിലര
രക്്മായ നടേടി ത്ടര്ലമ
ന്്്ംലൊെീസ്അറിയിച്്്.

കോവിഡ്19:
ഒരാള്്ക്്്ക്ടികോഗബാധ

നൊലീസ്ലസനാംഗങ്്ള്്ക്്്എന്്ജിഒഅലോസിലയഷന്്നല്്ക്ന്്പത്ീനലയര്്മ്ഖാവരണങ്്ള്്
സംസ്്ാനനസപക്ട്്േിലയറ്്്അംഗംഎം.ഷിബ്വില്്നിന്്്ംസിറ്്ിനൊലീസ്കമ്്ീഷണര്്എ.വി.ലോ
ര്്ജ്്്ഏറ്്്വാങ്്്ന്്്.

ലോവിഡ്19ദ്രിതാശവ്ാസപര്വര്്ത്്നഭാഗമായിജനംചാരിറ്്ബിള്്പട്സ്്്്്നൊലീസ്-അഗ്നിശമന
ലസനക്്്ഒര്ക്്ിയക്ടിനവള്്ംപട്സ്്്്്നചയര്്മാന്്ോഫിപ്തിയകടവ,്ജനേല്്കണ്്വീനര്്നിസാ
ര്്ഒളവണ്്എന്്ിവര്്ബീച്്്ഫയര്്ലസ്്്്ഷന്്ഓഫീസര്്രി.അജിത്ക്മാേിന്കകമാറ്ന്്്.

ലോക്്്ഡൗണിന്്്ഭാഗമായിസര്്ക്്ാര്്പര്ഖയ്ാരിച്്സൗജനയ്ഭ
ക്്്യധാനയ്കിറ്്്ലോഴിലക്്ട്കല്്ായിലേഷന്്കടവഴിനല്്കിയ
ലപ്്ള്്.

വിദ്യാര്്ഥികള്്ക്്്കകതാങ്്്മായി
വവങ്്പ്്റ്്ഗവ.കൈസ്ക്ള്്പിടിഎ
പേരാമപ്്്:ലൊപോണമേ്രിമരാധത്്ില്്്ഭാരമായിപോക്്്ഡൗ
ണ്് മേ്ഖയ്ാേിച്്സാഹചരയ്ത്്ില്്കഷ്്രയന്ഭേിക്്്ന്്േിദയ്ാ
ര്്ത്്ിക്ടം്ബങ്്ളിപെക്്്കകരാങ്്്മായ്ലേങ്്പ്്റ്്രേ.കഹ
സ്ക്ള്്േിടിഎ.േിടിഎയ്ലടപനത്രവ്ത്്ില്്ഭക്്ണകിറ്്്കള്്
േിദയാര്്ത്്ികള്ലടേീട്കളിലെത്്ിച്്്.മേ്ധാനാധയ്ാേകന്്േി.
ഡി.ജയന്്,േിടിഎമേ്സിഡണ്്്േി.സപത്്ഷ,്ലക.അബ്്്ള്്,ലക.
അപോക്ക്മാര്്,ടി.പോഹനന്്,ടി.മര്ീജഎന്്ിേര്്പനത്രവ്ംന
ല്്കി.േരം്ദിേസങ്്ളിലം്മേ്യാസമന്ഭേിക്്്ന്്ക്ടം്ബങ്്
ള്്ക്്്സഹായലമത്്ിക്്്ലമന്്്േിടിഎഭാരോഹികള്്അറിയിച്്്.

ചങ്്രോത്്്കമ്്്യ്ണിറ്്ി
കിച്്ണില്്കള്്ന്്കയറി
പേരാമപ്്്:ചങ്്പോത്്്മര്ാമേ
ഞ്്ായത്്ിലെപേപങ്്രിയിലെ
രേ.എല്് േി.സ്ക്ളില്് മേ്േ
ര്്ത്്ിക്്്ന്് കമയ്്ണിറ്്ി കിച്്
ണില്്കള്്ന്്കയറി.ലേള്്ി
യാഴച്്്രാമര്ിയാണ്കള്്ന്്ക
യറിയത.്ഇന്്ലെരാേിലെക്
ടം്ബമര്ീഅംരങ്്ള്്എത്്ിയ
പപ്്ഴാണ് കളവ് നടന്്രായ്
അറിയ്ന്്ത.്



ആകോഗയ്പര്വർത്്േർക്്്േനിവിന്്്രാട്്്മായിനേ.എസ.്ചിപര്
തിരുവനനുുപുരം:"െരുണാമയവനൊവൽുു
വിളവകുുെനിവിൻുുനാളവമ...'എനുുഗാനം
എലുുാആവോഗയുപരുവർുുതുുെർുുകുുുമായിഉ
ളുുുരുെിഗായിെെിപതുരാേിയവപുുൾുുവെടുുി
രുനുുവരുകേെണു്ുനനഞുുു...വോഹൻുുൊെി
നുരിനുുാകെഗായിെകെ.എസ.്െിപതുയംു
ആവോഗയുപരുവർുുതുുെർുുകു്ുരിനുുുണയുമാ
കയതുുിഅവവോടുസംവദികുുുനുുതികുുുഭാ
ഗമായിരുനുുുഇതുഒവനുുരവടുുരാടുുുരാേി
ആവോഗയുപരുവർുുതുുെകരസവതുുഷിപുുികുുു
കമനുുാണുഎലുുാവരംുെരുതിയത.ുഎനുുാ
ൽ,"എപതുവവവൊരാേിതുുരാംഎകനുുകകുു
ണു്ുഅതവലുുെഴിയ'ുഎനു്ുനിറഞുുെിരി
വോകേരറഞു്ുപരുിയഗായിെഅവകരവി
സമ്യിപുുിചുുു.

െിപതുവോകൊപുുംസ്പെുീനിൊകണ
ങുുിലംുവനരിടുുുസംവദികുുാൻുുെിടുുിയഅവ
സരംമികുുവരംുഉരവോഗകപുുടുതുുി.എലുുാ
െിലുുെളിലുമുളുുകോവിഡുെണുുവപുോൾുുറുമു
െളിൽുു24മണികുുുറംുവസവനമനുഷഠ്ികുുു
നുുആവോഗയുപരുവർുുതുുെർുുകു്ുമാനസിെരി
നുുുണനൽുുകുനുുതിനുവവണുുിയാണുവീഡി
വോവോണുുഫറൻുുസ്വഴികെവനുുയികെ
വീടുുിൽുുനിനുുുംെിപതുഒതുുുകുേിയത.ുആവോ
ഗയുമപനുുുികെ.കെ.വശെെേീചുുറുകേസാനുുി
ധയുതുുിൽുുഎലുുാെിലുുെളിലുമുളുുെിലുുകമഡി
കുുൽുുഓഫീസർുുമാർ,െിലുുാവപുരാപഗുാംമാകന
െർുുമാർുു,വിവിധകോവിഡുആശുരപതുിെളി
കെസുപരുണുുുമാർുുഉൾുുകപുുകേയുളുു300ഓളം
ആവോഗയുപരുവർുുതുുെർുുഅതതുആശുരപതുി
െളിൽുുനിനുുുംവീഡിവോവോണുുഫറൻുുസി

ൽുുരകങുുടുതുുു.
ആവോഗയുപരുവർുുതുുെരുകേവസവ

നതുുിനുവെയേികയനുുുരറഞുുാണുെിപതു
തുേങുുിയത.ു"നിങുുളുകേരിനുുുണയംുആ
തുുാർുുതുുയംുഇകലുുങുുിൽുുനമുുൾുുവോശംഅ
വസുുയിവെകു്ുവോവയകന.ഷിഫുവറുുെീവോ
ഇലുുാകതഎപതുവരരാവസവനമനുഷഠ്ികുുുനുു
ത.ുഞങുുൾുുസുഖമായിടുുിരികുുുനുുതുനിങുുൾുു
െടുുകപുുടുനുുതുകോണുുാണ.ുഈതിരകുുിനി
േയിൽുുനിങുുളുകേആവോഗയുംകുേിവോകുു
ണം.വെരളംഇകുുാരയുങുുൾുുവെൊരയുംകെ
യുുുനുുരീതികയപുറതുുുളുുരെരംുഅഭിന
ദുുികുുുനുുതുവെൾുുകുുുവപുുൾുുശരികുുുംസ
വതുുഷംവോനുുാറുണു്ു.ഓവോതവണവാ
ർുുതുുെൾുുൊണുവപുുഴംുവലുുാതുുകേൻുുഷ
നാണ.ുനിങുുൾുുകെയുുുനുുവസവനതുുിനുഇ
കോനുുുംവോര.കവളുുഉടുപുുിടു്ുനിങുുകളൊ

ണുവപുുൾുുവളകരസവതുുഷമുണു്ു.നിങുുൾുു
കെയുുുനുുതുവോകുുുവപുുൾുുഞാൻുുകെയുുുനുു
തുഒനുുുമലുു.ഈവോരാടുുതുുിൽുുനമുുൾുുെയി
കുുും.നിങുുളുകേസ്വനഹതുുിനംുെരുതെി
നംുഒരുവോേിനദുുിയംുപരുാർുുതുുനയുമുണു്ു'
-െിപതുരറഞുുു.

ആവോഗയുപരുവർുുതുുെർുുആവശയു
കപുുടുുമെയാളം,തമിഴ,ുെനുുേഭാഷെളിലുളുു
എലുുാഗാനങുുളംുഒരുമേിയംുകുോകതെി
പതുരാേി.വോഹൻുുൊൽുുആവോഗയുപരുവർുുതുു
െർുുകുുായിരാേിയ"വോെംമുഴുവൻുുസുഖം
രെരാനായ.ു..'എനുുഗാനവംുെിപതുരാേി.
കനറുുിയിൽുുപുവുളുു...,നീർുുമണിപുുീെിയിൽ...,
ആൊശഗംഗതീരതുുിനപുുുറം...,പുമാന
വമ...,അഞെുെീഅഞെുെിപുഷര്ാഞെുെി...,
രാെഹംസവമ...,മഞുുൾുുപരുസാദവംു...,പു
വനുുനരുവീ...,ഒളിചുുിരികുുാൻുുവളുുികുുുേികോ

വനുുരുകുുിവചുുവലു.ു..,ഊവുരുപുകുുളുവമ...,
അവിടുകനുുൻുുഗാനംവെൾുുകുുാൻ..,െീരപു
വുെൾുുകു്ു...,ഉയിവരഉയിവരവനുുുഎവനുുടു
െെനുുുവിവേ...ആവശയുകപുുടുുരാടുുുെകളലുുാംഒ
രുമേിയുമിലുുാകതെിപതുരാേി.
ആവോഗയുപരുവർുുതുുെകരകകുുണുുുംെി

പതുരാേിചുുു.രാടു്ുരാോൻുുവപുരാതുുാഹിപുുിചുു
വപുുൾുു"ഞാൻുുരാേിയാൽുുഎലുുാവരംുഎണീ
വറുുട'ുകമനു്ുരാെകുുാടുഡിഎംഒ.വോ.റീ
തുുരറഞുുതുെിപതുകയവപുുലംുെിരിപുുിചുുു.
"ൊർുുമുെിൽുുവർുുണകുുുചുണുുിൽുു...'എനുുഗാ
നംവോഴിവകുുടുൊർുുആവശയുകപുുടുുവപുുൾുുഒ
രുപരുാർുുതുുനയായിആഗാനംആെരിചുുു.െ
ണുുുർുുഡിഎംഒനാരായണനായികുുിനുവവ
ണുുിെനുുേഗാനവംുരാേി.ഏറുുവുമധിെം
വോഗിെകളശുപരുുഷികുുുനുുൊസർുുവോകടുു
ആവോഗയുപരുവർുുതുുെകരപരുവതുയെംഓർുുമുുി
ചുുു.ഹുദയതുുിൽുുകോടുുഅനുഭവമായിരുനുുു
ഇകതനു്ുമപനുുുികെ.കെ.വശെെരറഞുുു.
ഞങുുൾുുഒരുകുടംുബകതുുവോകെയാണു
വോെികെയുുുനുുത.ുഎലുുാംമറനു്ുപരുവർുുതുുി
കുുുനുുആവോഗയുപരുവർുുതുുെർുുകു്ുസവതുു
ഷംരെരാൻുുെിപതുകുറചു്ുവനരംെകണുുതുുി
യതിൽുുനദുുിയുകണുുനുുുംമപനുുുിഅറിയിചുുു.
എൻുുഎചു്ുഎംവസുുുുറു്ുമിഷൻുുഡയറകറുുുർുു
വോ.രതുുൽുുവഖൽുുകുുർ,ആവോഗയുവകുപു്ു
ഡയറകറുുുർുുവോ.ആർ.എൽുു.സരിത,എ
സഎ്ചു്ുഎസആ്ർസിഎകുസി.ഡയറകറുുുർുു
വോ.കെ.എസ.്ഷിനുഎനുുിവരംുരകങുുടു
തുുു.
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ലോക്ഡൗണിലം്
ഈസ്്്്ർവിപണിയിൽതിരക്്്
ശേത്ഉമയനല്്്ർ
തിരുവനനുുപുരം: വിശവുാസിെൾകുു് ഈസുുുുർ
ആവോഷികുുുനുുതിനു വോകുഡൗകൊനുുും
പരുശനുമകലുുനുുാണുവിരണിയികെതിരകുുുൊ
ണികുുുനുുത.ുരളുുിയികെകുടുുപരുാർഥനെൾഒ
ഴിവാകുുി വീടുുിൊകുുികയങുുിലംു വീേിനുളുുികെ
ആവോഷങുുൾകുുു കുറവികലുുനുുു തകനുുയാ
ണുമാംസവയുാരാരസുുാരനങുുളികെയംുമാർ
കുുറുുികെയംുതിരകുുുെൾൊണികുുുനുുത.ുമുൻ
വർഷങുുളിൽഈസുുുുർവിരണിെകുുുയമിടു്ുഒരുമാ
സംമുൻവരതകനുുെചുുവേകുുാർസാധനങുുൾ
വറുുുുകു്ുകെയതുിരുകനുുങുുിൽഇതുുവണഅതു
ണുുായിലുു.അതുവോകെതകനുുയാണുമാംസവിര
ണിയികെഅവസുു.ഒരുമാസതുുിനുമുൻവരര
കുുിപുുനിവനുുതുമുെംതമിഴനുാടുുിൽനിനുുുളുുഇ
റചുുിവകുുഴിവരവുനിെചുുിരുനുുു.അനു്ുഇേിഞുു
െികുുകുുുവിെരവകുുകോവിഡുവോകുഡൗണി
നിേയിൽഉയർനുുു.രകുുിപുുനിസീസണിൽ20-
50നിെയിൽനിനുു െികുുനുഇനുുെകതുുവിെ
120-140വകരയാണ.ുെഴിഞുുയാഴെു100-110വ
കരയായിരുനുുു.കുോകതവോകുഡൗണസമയ
തു്ുമീനികുുുെഭയുതകുറഞുുവപുുൾെികുുനായി
രുനുുുആപശുയം.തമിഴനുാടുഉൾപുുകേയുളുുസം
സുുാനങുുളിൽനിനുുുംവോതു്ു,ആട,ുവോഴിവ
രവുെൾനിെകചുുങുുിലംുവെരളതുുിൽഇവയുകേ
ഡിമാു്ുുഇേിഞുുിടുുിലുു.ഇറചുുിവിരണിയിൽുുവോ
ർുുകു്ു350,ബീഫു360,ആടുുിറചുുി600,താറാവു340
എനുുിങുുകനയായിരുനുുുഇനുുെകതുുവിെ.

ഇനുുകെപുെർകചുുമുതൽഇറചുുിെേെൾ
കു്ുമുനുുിൽനീണുുവരിയായിരുനുുു.രാപതുിവകരമി
കുുെേെളിലംുതിരകുുുണുുായിരുനുുു.അവതസമ
യംമികുുയിേതുുുംസുരകുുാമാനദണുുങുുൾരാ
െിചു്ുഅെെംരാെിചുുുംമാസക്ുധരിചുുുംെർചുുീഫു
കെടുുിയംുആണുസാധനംവാങുുാകനതുുിയത.ു
രെവപുുഴംുതിരകു്ുകുേിവനുുവപുുൾവയുാരാരിെ
ൾതകനുുഇേകരടു്ുഅടുതുുടുതു്ുനിൽകുുുനുുവ
കരപുറവോടു്ുനീകുുിനിർതുുി.ഇറചുുികവടുുുനുുവ
രംു െയുാഷറുകമലുുാംമാസക്ംുവെയുറയംുധ
രിചുുിടുുുണുുായിരുനുുതുൊപഗുതയുകേഗൗരവംൊ
ടുുുനുുു.െേെളുകേമുൻരിൽവോപുുുംകവളുുവംു
വചുുിടുുുണു്ു.

ഈസുുുുർതിരകു്ുെണകുുികെടുതു്ുനഗരതുുി
കെപരുധാനമാർകുുറുുുെളിൽകോെീസ്ഇേകരടുു്
തിരകുുുനിയപനുുുികുുുനുുുണുുായിരുനുുു.െേെളി
ൽസാധനംവാങുുാൻവോകുനുുുകവനുുതിനാ
ൽകോെീസ്യാപതുകു്ുവെിയനിയപനുുുണംഏർ
കപുുടുതുുിയതുമിലുു.െേയേപു്ുസമയമായഅഞുുു
മണികുു്നീണുുനിരതകനുുയായിരുനുുുെികുുൻ
സുുുുാളുെളിൽ.ഇനു്ുഈസുുുുറായതിനാൽവോകു
ഡൗണനിർവദശംമറിെേനുു്െിെയിേങുുളികെ
െികുുൻ,മടുുണസുുുുാളുെൾപുെർകചുുതുറനുുു.മി
കുുെികുുൻസുുുുാളുെളിൽഇനുുുപുെർകചുുയംു
തിരകുുുണുുാൊൻസാധയുതയുണു്ു.

മോഴിമറ്്്്ക്്്തീർന്്്
:ഈസുുുുർവിരണിയിൽവോഴികു്ുതിരവകുുറി
കയങുുിലംുഇനുുകെഉചുുവോകേതകനുുമികുുയിേ
തുുുംെികുുൻവറുുുുകു്ുതീർനുുിരുനുുു.തമിഴനുാ
ടുുിൽനിനുുുളുുവണുുിെളുകേവരവുനിെചുുിരുനുു
തിനാൽവറുുുുകുു്എടുതുുിരുനുുികലുുനുുുംഎടു
തുുാൽതകനുു38-45ദിവസംപരുായമായഇറചുുി
വുകുഴിെകളഅധിെംസുകുുികുുാൻ െഴിയി
കലുുനുു്രൗൾപേുിഫാമുേമെൾ.കുോകതവോകു
ഡൗണൊരണംതമിഴനുാടുഉൾകപുുേയുളുുസുു
െങുുളിൽനിനുുുംവോഴിതീറുുഎതുുികുുാൻമാർ
ഗമിലുു. വനരവതുു വറുുുുകുു് കെയതുിരുനുു തീറുു
കോകകുു െഴിഞുുമാസം അവസാനവുതുകേ
തീർനുുു.വറഷനരികോടുതു്ുവോഴിെളുകേവി
ശപുുേകുുികയനുുുംഫാമുേമെൾ.

േീൻകിട്്ാനില്്
മതുുികുു്െിവോ270മുതൽുു280രുരവകര
യായിരുനുുുഇനുുകെസർകുുാർഫിഷറീസ്സുുുുാ
ളികെവിെ.ഇതുതിരുവനനുുപുരംരാളയംമാർ
കുുറു്ുസുുുുാളികെവിെ.ഇനുുകതുുവിെഇതിലംുെി
െവപുുൾഉയർവനുുകുുാം.അവതസമയംഎനുുും
ഇപതുയംു മീൻ െഭികുുികലുുനുുും അധികുതർ.
ഈസുുുുറിനുകെറിയമീനുെകളകുുാൾുുവെിയമീ
നുെൾുുകുുാണുആവശയുകുുാർുുഏകറകയതുുുനുു
ത.ുഅതിനാൽുുവെര,വിള,വോദ,പസുാവുഎനുുിവ
യകുു്ുവിെകുടംു.

പീഡാനുഭവംപിനുുിടുുസതതുുഷം
പങുുുവചു്ുമുഖേുമപനുുുി
തിരുവനനുുപുരം: കോവിഡു
വോഗംവഭദമായദമുുതിെൾകു്ു
രരിയാരംകമഡികുുൽവോകള
െിൽകുഞുുുരിറനുുുകവനു്ുമു
ഖയുമപനുുുിഅറിയിചുുു. "ഒരുസ
വുതുഷവാർതുുരങുുുവയകുുുാ
നുണു്ു'എനുുആമുഖവതുുകേ
യായിരുനുുുമുഖയുമപനുുുിഇകുുാ
രയുംഅറിയിചുുത.ുൊസർവോടു
സവുവദശിയായ യുവതി പരുസ
വിചുുു.അമുുയംുകുഞുുുംസു
ഖമായിരികുുുനുുു..അവർകുുും
അവകര െിെിതുുിചുു ആവോ
ഗയു പരുവർതുുെർകുുും മുഖയുമ
പനുുുിഅഭിനദുുനമറിയിചുുു.
ഈസുുുുറികനഓർമിപുുിചുുാണു
മുഖയുമപനുുുിഇനുുകെവാർതുുാ
സവമുുളനം തുേങുുിയത:ു "അ
തിെീവനതുുികുുു സവദുുശമാ
ണുഈസുുുുർരെരുനുുത.ുഏതു

രീഡാനുഭ
വതുുിനംു
അപുുുറ
തുു്അതി
െീവനതുുി
വുുുതായ
ഒരു പരുഭാ
തമുണു്ുഎ
നുുതാണു
ഈസുുുുറികുുു സവദുുശം. വോ
െംഇവപുുൾകോവിഡു19കുുു
രീഡാനുഭവതുുിലുകേെേനുുു
വോവുനുുഘടുുമാണ.ുഈയാത
നയുകേഘടുുകതുുഅതിെീവി
കുുാനുളുുെരുതുുുകുേിയാണു
ഈസുുുുർ രെരുനുുത.ുവവഷ
മയുതുുിവുുുതായഘടുുമാകണങുുി
ലംു എലുുാവർകുുും ഈസുുുുർ
ആശംസെൾ'മുഖയുമപനുുുിരറ
ഞുുു.

ശബരിമലനെതുറപു്ുനാപള,
ഭകുുർകു്ുപപുതവശനമിലുു
തിരുവനനുുപുരം: വമേമാസ
പുെെൾകുുായിശബരിമെപശുീ
ധർമുുശാസത്ാവകുുപതുനേനാ
കളവവകുവനുുരം 5മണികുു്
തുറകുുും. വകുുപതുതപനുുുി െ
ണഠുരരുമവഹഷ്വോഹനരുകേ
മുഖയുൊർമുുിെതവുതുുിൽവകുു
പതുവമൽശാനുുിഎ.കെ.സുധീ
ർനമുുുതിരിവകുുപതുപശുീവോവി
ൽനേതുറനു്ുദീരങുുൾകതളി
കുുും.വശഷം ഉരവദവതാ വകുു
പതുങുുളിലംുനേെൾതുറനു്ുവി
ളകു്ുകതളികുുും.രിനുുീടുരതി
കനടുുാംരേികു്ുമുനുുിലുളുുആ
ഴിയിലംുതീരെരംു.
കോവിഡു19കുുുരശുുാതുു

െതുുിൽ രാെയുതു്ു നിെനിൽ
കുുുനുുവോകുഡൗണെണകുുി
കെടുതു്ുശബരിമെയിവെകു്ു ,
ഈ മാസപുൊസമയതു്ു ഭ
കുുർകു്ുപരുവവശനംഉണുുായി
രികുുുനുുതലുു.വമേവിഷുദിനമാ
യ14നുപുെർകചുു5മണികു്ുന
േ തുറകുുും. തുേർനു്ു അയുുപുു
കനവിഷുകുുണിൊണികുുുനുു
െേങു്ുനേകുുും.വശഷംരതിവു
അഭിവഷെംനേകുുും.തുേർനു്ു
മണുുരതുുിൽഗണരതിവോമ
വംുഉണുുാകംു.
വകുുപതുതിരുനേഅേയകുുുു

നുു സമയതുുിലംു തുറകുുുനുു
സമയതുുിലംുെിെപെുമീെരണ
ങുുൾ തിരുവിതാംകുർ വദവ
സവും വോർഡു വരുതുുിയിടുുു
ണു്ു.പുെർകചുു5മണികു്ുനേതുറ
നുുാൽഉഷപുെയംുഉചുുപുെെ
ഴിഞു്ുരാവികെ10മണികു്ുനേ
അേയകുുുും.വവകുവനുുരം 5 മ
ണികു്ു നേ വീണുുും തുറകുുും.
6.30നു ദീരാരാധന. 7.15നു അ
തുുാഴപുെയംുെഴിഞു്ു7.30നു
ഹരിവരാസനംരാേി നേഅേ
യകുുുും.നേതുറനുുിരികുുുനുു5ദി
വസങുുളിൽപരുവതുയെപുെെളാ
യ കനയുുഭിവഷെം,ഉദയാസത്മ
നപുെ,െളഭാഭിവഷെം,രേിപു
െ,പുഷര്ാഭിവഷെം,സഹപസുെ
െശാഭിവഷെം,അടുുാഭിവഷെം
എനുുിവഉണുുാെിലുു.18നുരാപതുി
7.30 നു ഹരിവരാസനം രാേി
കോനുുമുുെതുുിൻ പശുീവോവി
ൽനേഅേയകുുുും.

സപ്പ്ിംഗള്ർ:
ചെന്്ിത്്ലയക്്്്
േറ്പടി
തിരുവനനുുപുരം:കോവിഡു
നിരീകുുണതുുിൽുുെഴിയുനുുവ
രുകേവിവരങുുൾുുസപ്രുിംഗളുർ
എനുുഅകമരികുുൻസവുൊരയു
െമുുനികു്ുസർുുകുുാർുുവിൽുുകുുു
െയാകണനുുപരുതിരകുുവന
താവുരവമശുകെനുുിതുുെയുകേ
ആവോരണതുുിനുമുഖയുമപനുുുി
രിണറായിവിെയകുുുമറുരേി.
പരുതിരകുുവനതാവുരറയു
നുുതുവോകെസപ്രുിംഗളുർഒ
രുരിആർുുെമുുനിഅലുു.സം
സുുാനംആെമുുനിയുകേ
വോഫറുു്ുകവയറിവോവസവന
തുുിവോരണംനൽകുനുുിലുു.
നമുുുകേനാടുപരുതിസനുുിയി
ൊയസമയമാണ.ുനമുുളുകേ
നാടുവെികോരുഭീഷണിവന
രിടുെയാണ.ുഅതികനഎങുു
കനകോകകുുവനരിടുകമനുുാ
ണുനമുുൾുുെിനുുികുുുനുുത.ുഅ
കുുാരയുതുുിൽുുപരുവാസിെളായ
മെയാളിെൾുുസഹായികുുുനുുു
ണു്ു.അങുുകനകോരുസഹായ
മാണുഈെമുുനിനമുകു്ുകെ
യതുുതരുനുുത.ുഅതികുുു
സുുാരെൻുുഒരുമെയാളിയാ
ണ.ു
സപ്രുിംഗളുർവോഫറുു്ുകവയ
ർുുദാതാകുുളാണ.ുസംസുുാന
സർുുകുുാരികുുുഐേിവകുപുുി
കുുുഒരുവോഫറുു്ുകവയർുുദാ
താവുകുേിയാണുഈെമുുനി.
വശഖരികുുുനുുഡാറുുഇനുുുയയി
കെകസർുുവറുെളിൽുുസുകുുി
കുുുെയംുഅതുസർുുകുുാർുുനി
യപനുുുികുുുെയുമാണുകെയുുുനുു
ത.ുഈെമുുനിയുകേവസവനം
വോൊവോഗയുസംഘേനയംുഉ
രവോഗികുുുനുുുകണുുനുുുംമു
ഖയുമപനുുുിവിശദീെരിചുുു.ഈഘ
ടുുതുുിൽഇവതപുുറുുികുടുതൽര
റയുനുുികലുുനുുുംഅവദുുഹം.

വൈറ്്ിലമേൽപ്്ാലം
പണിപ്നരാരംഭിച്്്
കോചുുി:വവറുുിെവമൽരാെ
തുുികുുുനിർമാണംപുനരാം
ഭിചുുു.വോകുഡൗണമുെം
നിർമാണപരുവർതുുനങുുൾ
താൽകുുാെിെമായിനിർതുുി
വചുുിരികുുുയായിരുനുുു.നിർ
മാണപരുവർതുുനങുുളിൽ
ഏർകപുുടുനുുകോഴിൊളിെ
ൾകോവിഡുവപുോവടുുവോൾ
രാെികുുണകമനു്ുനിർവദശം
നൽെിയിടുുുണു്ു.
ഏപരുിെിൽരണിപുർ
തുുിയാകുകമനുുാണുെരാർ
െമുുനിരറഞുുിരുനുുത.ു

തോമിതോപുുതികു്ുനിതോധനമുതണുാു?;
ഹൈതകുുെതി
കോചുുി: കോവിഡുെിെിതുു
യിൽ വോമിവോപുുതി വോ
കറുുുർമാർകുു്നിവോധനംഏ
ർകപുുടുതുുിയിടുുുവുടുഎനുു്
വഹവുകുേതി.അഭിഭാഷെ
നായഎം.എസ.്വിനീതുനൽ
െിയ കോതുതാൽപുുരയുഹർ
െിയിൊണു വഹവുകുേതി
സർകുുാരിവോടു ഇകുുാരയും
ആരാഞുുത.ു വോമിവോപുു
തിെിെിതുുെകരകോവിഡു
െിെിതുുയിൽ നിനുുു മാറുുി
നിർതുുുനുുതികനതിവരനിർ

വദശം പുറകപുുടുവികുുണകമ
നുുാണു ഹർെിയികെ ആവ
ശയും.
കോവിഡുെിെിതുുനൽ

ൊൻ വോമിവോ വോകറുുുർ
മാർകു്ുതേസമുവടുുഎനുുതി
ൽ വിശദീെരണം നൽൊൻ
സമയംഅനുവദികുുണകമനുു്
സംസുുാനതുുിനുവവണുുിഹാ
െരായഅഡവു.രി.നാരായണ
ൻവോേതിവോടുഅഭയുർഥിചുുു.
െസുുുുിസ്എ.കെ. െയശങുുരൻ
നമുുുയാർ,ഷാെിരി. ൊെിഎ

നുുിവരേങുുുനുു ഡിവിഷൻ
കബഞുുാണുഇകുുാരയുംരരിഗ
ണിചുുത.ു
കോവിഡു െിെിതുുയകുുുാ
യിവോഗ,നാചുുുവോപുുതി,യു
നാനി,സിദുു,വോമിവോപുുതി
എനുുിവകയഉൾകപുുടുതുുാകമ
നുുനിർവദശംനിെവിലുണു്ു.ര
വകു,ു ഇതുസംബനുുിചുുസർ
കുുാർ നിർവദശങുുൾ നിെവി
ൽവനുുിടുുിലുു.വെസ്രരിഗണി
കുുുനുുതുഈമാസം17വെകുു്
മാറുുി.

പര്വാസികളെസഹായിക്്ണം;
പര്ധാനമപത്്്ിയോട്രിണറായി
തിരുവനനുുപുരം: പരുവാസിെൾുുകുു്
സാധയുമായ എലുുാ സഹായവംു രി
നുുുണയംു നൽുുൊൻുു ബനുുകപുുടുു
എംബസിെൾുുകുു്നിർുുവദശംനൽുുെ
ണകമനുു് പരുധാനമപനുുുിവോടുആവ
ശയുകപുുടുുതായി മുഖയുമപനുുുി രിണറാ
യി വിെയൻ അറിയിചുുു. വെബർുു
െയുാംരിൽുു പരുവതുയെ പശുദുു വവണം.
വോഗകുതുകുുുറിചുുും പരുവാസിെളു
കേസുുിതികയപുുറുുിയംുകുതയുമായഇ
േവവളെളിൽുുഎംബസിബുളുുറുുിൻുു
ഇറകുുണം.കതറുുായവിവരംപരുെരി
കുുുനുുതുമുെമുളുുബുദുുിമുടുു് ഒഴി
വാകുുാൻുുഇതുസഹായികുുുകമനുുും
മുഖയുമപനുുുിരറഞുുു.
സദുുർുുശെവിസയിലംുമറുുുരരി
രാേിെൾുുകുുുമായി വിവദശവുതുകുു്
വോയരെരംുഅവികേകുടുങുുിെി
േകുുുെയാണ.ുഇവകരഅനുുാരാപടുുു
െടുുങുുളംു ആവോഗയുമാനദണുുങുു
ളംുപരുൊരംപരുവതുയെവിമാനതുുിൽുു
തിരികെഎതുുികുുണം.പരുവാസിെ
ളുകേ ൊരയുതുുിൽുു പരുവതുയെ പശുദുു
വോകേസാധയുമായകതലുുാംസംസുുാ

നസർുുകുുാർുുകെയുുുനുുുണുു്.യുഎഇ
ഭരണാധിൊരിെൾുുപരുവാസിമെയാ
ളിെകള എനുുും ഹുദയവുതുടു വെ
ർുുതുുുവയുകുുുെയാണുകെയതുിടുുുളുു

കതനുുുംഈവോഗൊെതുുുംസവുവദ
ശി-വിവദശിവയുതയുാസമിലുുാകതഅ
വർുുഇേകരടുനുുുകവനുുുംഅവദുുഹം
വയുകുുമാകുുി.

യുഎഇയികെഎലുുാഎമിവററുുുെ
ളിലംു കഹൽുുപു കഡസ്കുസംവിധാ
നംഏർുുകപുുടുതുുി.ഖതുുർുു, ഒമാൻുു,
സൗദി അവറബയു, ബഹ്വറൻുു, കു

വവറുു്,യുകെ,ഇവുതുവനഷയു,ബം
ഗുുാവദശ,ു കോസാംബികു എനുുിവിേ
ങുുളിലംുവോർുുകുുകഹൽുുപുകഡസ്
കുപരുവർുുതുുികുുുനുുു.പരുവാസിെളു
കേ പരുശുനങുുൾുുബനുുകപുുടുുഅധി
ൊരിെളുകേ പശുദുുയിൽുു കോണുുുവ
രിെയംു രരിഹാരം ൊണുെയുമാ
ണുഈകഹൽുുപുകഡസ്കുകോണുു്ഉ
വദുുശികുുുനുുത.ു
യുഎഇയിൽുു അസുഖമുളുുവകര
ആശുരപതുിയിൽുു എതുുികുുാൻുു പശു
ദുുികുുുനുുുണുു്.ആഹാരംവവണുുമെ
യാളിെൾുുകുു്അതുനൽുുകുനുുതുതുേ
രുനുുു.ഓവോപരുവദശതുുുളുുസംഘ
േനെകളകുടുുിവോെിപുുിചുുാണുഇതു
നേതുുുനുുത.ുകെഎംസിസി,ഇൻുുൊ
സ,് വെരള വോഷയുൽുു കസുുുർുു,ഓ
ർുുമ,മാസ,്ശകുുിഎനുുിങുുകനയുളുു
സംഘേനെളംു പരുാവദശിെ കുടുുാ
യമുെൾുു,സനുുദുുപരുവർുുതുുെർുുഎ
നുുിവരംു ഒരുമവോകേ ഉതുുരവാദി
തവുംഏകറുുടുകുുുനുുു.യുഎഇയികെ
വിവിധസുുെങുുളിൽുു െവുാറവുുുൻുു
സൗെരയുവംു ഇവർുു നൽുുകുനുുുണുു്.

ഇടുകുുിപകാവിഡുമുകുും
ഇടുകുുി:കോവോണവവറസ്
ബാധിചുു്ഇടുകുുി കമഡികുുൽുു
വോകളജുആശുരപതുിയിൽുുെി
െിതുുയിൊയിരുനുുഅവസാ
നകതുുവോഗിയംുവീടുുിവെകുുു
മേങുുിയവതാകേ, വൊടുുയതുുി
നു പുറവമ ഇടുകുുി െിലുുയംു
കൊവിഡുഇലുുാതുുെിലുുയായി.
െിലുുയിൽുുകൊവിഡുഅവസാ
നമായി റിവപുുർുുടുു് കെയതുതു
ഈ മാസം രണുുിനാണ.ു െിലുു
യിൽുുയുകെരൗരൻുു ഉൾുുകപുു
കേ 10 വോഗബാധിതരാണു ഉ
ണുുായിരുനുുത.ു ഓവോ വോഗി
യുകേയംുറുടുു്മാപുു്ഉൾുുകപുുകേ
തയാറാകുുിനിരീകുുണസംവി

ധാനകോരുകുുിയതിലുകേ ഭീ
തിഅെറുുാൻുുെഴിഞുുുകവനു്ു
െിലുുാെെകറുുുർഎചുു്.ദിവനശ
ൻുുഅറിയിചുുു.ആവോഗയുപരുവ
ർുുതുുെർുു, വോകറുുുർുുമാർുു, നഴു
സുമാർുു,റവനയു,ുതവദുുശസവുയം
ഭരണം ഉൾുുകപുുകേ വിവിധ വ
കുപുുുെളികെ െീവനകുുാർ,
കരാെീസ,്ഫയർുുവോഴുസ,്മറുു്
സനുുദുുപരുവർുുതുുെർുുതുേങുുി
യവർെഠിനാധവുാനതുുിൊണ.ു
അതിർുുതുുിയിൽുുകരാെീസ്ശ
കുുമായനിരീകുുണംനേതുുി
വരുനുുു. മുനുുാറിൽുു പുർുുണ
വോകുുൗടു്ുപരുഖയുാരിചുുിരികുുുെ
യാണ.ു

വോടുുയംരാകുുിൽെവെയിൽഈസുുുുറിവോേനുബനുുിചു്ുഇറചുുിെേയിൽഉണുുായതിരകു്ുകോെീസ്എതുുിനിയപനുുുിചുുവപുുൾ
ഫോഫട്:്സ്ഫേഷ്മാമ്്്ട്

തിരുവനനുുപുരംഉളുുപപുുപെ
67പാതകളിലുുപപുതതുേക
ചരകുുുവണുുികളുുതുെങുുി
നയുുഡൽുുഹി: രാെയുതുു് വോകു
ഡൗണുു തുേങുുിയതിനു വശ
ഷം രഴങുുൾുു, രചുുകുുറിെൾുു,
രാൽുു,കുുീരഉതരുനുുങുുൾുു,ൊ
ർുുഷിൊവശയുതുുിനുളുുവിതുുു
െൾുുഎനുുിവഉൾുുകപുുകേകരകടുു
നുു് വെോകുനുു വസത്ുകുുൾുു
കോണുുുവോകുനുുതിനായി
കറയൽുവവ തിരുവനനുുപുരം
ഉൾുുകപുുകേ67രാതെളിൽുു134
പരുവതുയെെരകുുുവണുുിെൾുുതു
േങുുി.
ഡൽുുഹി, മംുവബ, വോൽ
കുുതുു, കെവനു,ു വഹദരാ
ബാദ,ുബംഗളുരുതുേങുുിയവെ
പദുുുങുുകള ബനുുിപുുിചുുുകോ
ണുുാണുഈപരുവതുയെരാർുുസ
ൽുു വണുുിെൾുുഓടുെ. വേകുുു
െിഴകുുൻുുവമഖെയിൽുുഅവശയു

വസത്ുകുുളുകേവിതരണംഉറ
പുുാകുുുനുുതിനുഗുവാഹതുുിയി
വെകുുും വണുുിെൾുു എതുുും.
വെരളതുുിൽുു തിരുവനനുുപു
രംഉൾുുകപുുകേരാെയുകതുുപരുധാ
നകപുുടുുരടുുണങുുളുമായംുഈ
െരകുുുവണുുിെകളബനുുിപുുി
ചുുിരികുുുനുുു.
രാെയുതുുികുുു ഒരുഭാഗവംു
ഒറുുകപുുടുുു വോൊതിരികുുാൻുു
ആവശയുങുുൾുുതാരതവമുയനകു
റഞുു രാതെളിൽുു വോലംു
ഈകപുേയനുുെൾുുഓടുനുുുണുു്.
ഈരാതെളിൽുുസാധികുുുനുു
എലുുാസുുെങുുളിലംുകപുേയിനു
െൾുുനിർുുതുുുകമനുുുംഅതുവ
ഴി രരമാവധി രാർുുസലുെൾുു
ഇവ വശഖരിചുു് വെമാറുകമ
നുുുംകറയൽുവവഅറിയിചുുു.

വോകു്ുഡൗണുുനീടുുു
കമനു്ുഉറപുുായസാഹ
െരയുതുുിൽുുപരുവാസി
െളായമെയാളിെകള
വെരളതുുിവെകു്ുമേ
കുുികോണുുുവരുനുു
തിനുവെപദുുു-സംസുുാ

നസർുുകുുാരുെൾുുഅേിയനുുരനേ
രേിസവുീെരികുുണകമനു്ുകെരിസി
സിപരുസിഡു്ുുമുലുുപുുളുുിരാമെപദുുു
ൻുു.െകുുകുുണകുുിനുവരുനുുപരു
വാസിെൾുുകു്ുഅവർുുഅധിവസി
കുുുനുുരാെയുങുുളിൽുുരരിവോധന
െളംു,ആവശയുമായവവദയുസഹാ
യവംു,മരുനുുുെളംുഉറപുുുവരു
തുുാകനങുുിലംുവെപദുുുസംസുുാന
സർുുകുുാരുെൾുുഉേൻുുതയാറാവ
ണം.

വോവിഡു19വയുാര
നകതുുതുുുേർുുനു്ുപരു
വാസിമെയാളിെൾുു
വനരിടുനുുപരുശുന
ങുുൾുുരുകുുമാവുെ
യാകണനു്ുചുണുുി
കുുാടുുിപരുതിരകുു
വനതാവുരവമശുകെനുുിതുുെപരുധാ
നമപനുുുികു്ുവീണുുുംെതു്ുനൽുുെി.
ഗൾുുഫികെവെബർുുെയുാമുുിൽുുകുേ
ങുുിയിരികുുുനുുഇനുുുയാകുുാർുുഭകുു
ണവംുകവളുുവംു,മരുനുുുമിലുുാകത
നടുുംതിരിയുെയാണ.ു
കുടങുുുികുുിേകുുുനുുപരുവാസിഇ
നുുുയാകുുാകരഅേിയനുുിരമായിനാ
ടുുികെതുുികുുാനുളുുനേരേിെൾുുഉ
ണുുാെണം.

പരുവാസിസംഘേനാ
വനതാകുുൾുു,വയുവ
സായപരുമുഖർുു,ആ
വോഗയുപരുവർുുതുുെർുു
എനുുിവർുുഉൾുുകപുുടു
നുുഏവോരനസമ
തികയഅേിയനുുരമായിനിവോഗിചു്ു
പരുവാസിെൾുുകു്ുകമചുുകപുുടുുെിെിതുു
യംുവവണുുപതുസുരകുുയംുയഥാസമ
യംെഭയുമാകുുണകമനു്ുമുൻുുമുഖയുമ
പനുുുിഉമുുൻുുൊണുുിമുഖയുമപനുുുികു്ുഅ
യചുുെതുുിൽുുആവശയുകപുുടുുു. വിമാ
നസർുുവീസുെൾുുനിെചുുവോകേവെര
ളതുുിൽുുനിനുുുംഭകുുുയവസത്ുകുുൾുു
ഗൾുുഫുവമഖെയിൽുുഎതുുികുുുനുുതി
നുളുുനിയപനുുുണങുുളിൽുുഇളവുവരു
തുുുനുുൊരയുംവിവദശൊരയുവകുപുുി
കുുുപശുദുുയിൽുുകപുുടുതുുണം.

ഗായിക കക.എസ.് ചിതര്ം ആരോഗയ്മതത്്്ി ശൈലജ ടീച്്റമ്ായി വീഡിരോ
രോൺഫറൻസിങ്്ിൽ

‘‘ ‘‘ ‘‘

TSR/KKD

പര്തിരക്്ത്്ിന്്്രീതി
ശരിയല്്:നെ.സ്രരപദ്്്ൻ
തിരുവനനുുപുരം: കൊവിഡു
പരുവർതുുനങുുളിൽസർകുുാരി
കനവിമർശികുുുവാൻവവണുുി
മാപതുംഎലുുാദിവസവംുരാവി
കെകുളിചുു്കുപുുായവുമിടുു്ഇറ
ങുുുനുു പരുതിരകുുതുുികുുു രീ
തിശരിയകലുുനു്ുബികെരിസം
സുുാനഅധയുകുുൻകെ.സുവര
പദുുുൻ. വിമർശികുുാൻ വവണുുി
മാപതുംസർകുുാരികനവിമർശി
കുുുനുുരീതിയലുുതങുുളുവേകത
നുുുംഅവദുുഹം.
സർകുുാരികുുു പെുിയാതുുെ
രദുുതിെളുമായിസഹെരികുുു

െയാണുഇവപുുൾകെവയുുണുുത.ു
ഭകുുണകപുുതിവിതരണം,ര
ചുുകുുറിെിറു്ുവിതരണം,മരുനു്ു
വിതരണം,മാസക്ുവിതരണം
തുേങുുിനിരവധിവസവനപരുവ
ർതുുനങുുൾ ബികെരി സം
സുുാനതുുുേനീളം കെയുുുനുുു
ണുു്.വെപദുുുതുുിൽനവരപദുുുവോ
ദിസർകുുാരിവോടുരാഹുൽഗാ
നുുിസവുീെരികുുുനുുഅവതനി
െരാോണുവെരളതുുിൽഎൽ
ഡിഎഫു സർകുുാരികനതികര
കെനുുിതുുെ സവുീെരികുുുനുു
കതനുുുംസവുരദുുൻ.



1918 മാർ്്ച്്ിനല പപ്ഭാതംകൻ്്സാസിനല
കയ്ാമ്്്ഫൺ്്സ്്്്ണിൽ്്ആൽ്്ബർ്്ട്്്ഗിച്്ൽ്്
എന്്ഒര്നമസ്പാചകക്്ാരൻ്്നൊണ്്
ലവദന,പനി,തലലവദനഎന്്ിവയ്മായി
കാമ്്ിനലആശ്പപത്ിയിൽ്്റിലപ്്ർ്്ട്്്നച
യ്ലൊനടയാണ്സപ്ാനിഷ്ഫ്ള്വിനന്റ
കഥഔലദ്യാഗികമായിആരംഭിക്്്ന്്ത്.
സപ്ാനിഷ'്ഫ്ള്പിടിനപട്്ആദയ്വയ്ക്്ി
ഗിറ്്്നചൽ്്ആയിരിക്്ില്്.ആവയ്ക്്ിയാ
ണ്ലരഖകൾ്്പപ്കാരംആദയ്ംചികിൽ്്സ
ലതടിയത്എന്്്മാപത്ം.ഉച്്ഭ ക്്ണസമയ
മാക്ലപ്്ലഴക്്്ംഇത്ലോല്ള്്ന്റില
ധികംലകസ്കൾ്്ആചികിൽ്്സാലകപദ്്്ം
കകകാരയ്ംനചയത്്കഴിഞ്്ിര്ന്്്.ത്ട
ർ്്ന്്്ള്്ആഴച്കളിൽ്്വീണ്്്ംഅലനകം
ലോഗികൾ്്.
ഡോഗത്്ിനന്റഅല്്പ്്ംപിന്്ാമ്്്റം

1917 ഏപപ്ിൽ്്,അനമരിക്്ഒന്്ാംലോ
കമഹായ്ദ്്ത്്ിൽ്്പപ്ലവശിച്്ശരതക്ാല
ത്്ിലാണ്രാജയ്ത്്ിനന്റ,പപ്ധാനമായം്
പഗ്ാമപപ്ലദശങ്്ളിൽ്് നിന്്്ള്് നചറ്പ്്
ക്്ാർ്്കസനികകയ്ാമ്്്കളിൽ്്ക്ട്്ംക്
ടാൻ്്ത്ടങ്്ിയത.്അലമരിക്്ൻ്്പരയ്ലവഷ
ണലസനയിലലക്്്റിപക്്ട്്്നചയ്്ാനം്പരി
ശീലനംനൽ്്കാനം്ജനറൽ്്സ്്ാപിച്്പ
ല കയ്ാമ്്്കനോന്്ായിര്ന്്് കയ്ാമ്്് ഫ
ൺ്്സ്്്്ൺ്്.കസനികനരമറ്്്അലമരിക്്ൻ്്
കയ്ാമ്്്കളിലലക്്്ംലന രിട്്്പഫ്ാൻ്്സിലല
ക്്്ംഅവിട്ന്്്അയച്്ിര്ന്്്.  ഒര്വ
ർ്്ഷംകഴിഞ്്്1918ഏപപ്ിൽ്്,അനമരിക്്
ൻ്് മിനഡ്വസ്്്്ിലം്,കസനികർ്് തമ്്ടിച്്
കിഴക്്ൻ്്കടൽ്്ത്്ീരനഗരങ്്ളിലം്,അ

വർ്്വന്്ിറങ്്ിയപഫ്ഞ്്്ത്റ മ്ഖങ്്ളിലം്
ഈപനിപകർ്്ച്്വയ്ാധിലോനലവയ്ാപക
മായിര്ന്്്.നോട്നന്്നനജർ്്മനി,പബ്ിട്്
ൻ്്,ഇറ്്ലി,സ്നപയിൻ്്എന്്ിവിടങ്്ളിലല
ക്്്അത്വയ്ാപിച്്്.
റഷയ്യ്നടപ്തിയസർ്്ക്്ാർ്്മാർ്്ച്്ിൽ്്

ഉടമ്്ടിയിൽ്്ഒപ്്്നവച്്തിന്ലശഷം,ജർ്്മ്്
നിതങ്്ള്നടറഷയ്ൻ്്യ്ദ്്ത്്ടവ്കാനര
ലൊചിപ്്ിക്്ാൻ്്ത്ടങ്്ി.റഷയ്യിലലക്്്ഫ്
ള് നൊണ്്്വന്്ത്അവരാവാം. റഷയ്യി
ൽ്്,വടലക്്ആപഫ്ിക്്യിൽ്്,ലോംനബയി
ൽ്്ഒനക്്ഫ്ള്എത്്ി.ഇന്്്യയിൽ്്നിന്്്
അത്കിഴലക്്ട്്്സഞ്്രിച്്്.കചനയിൽ്്,
ജപ്്ാനിൽ്്എല്്ാംഫ്ള്പ്റനപ്്ട്ന്്തായി
വാർ്്ത്്കൾ്്വന്്് .ജ്കലമാസല്ത്
നടഅത്ഓസ് ലപ്ടലിയയിനലത്്ിക്്ഴിഞ്്
അത്ലശഷംഫ്ള്പതിനയപിൻ്്വാങ്്ി
പാൻ്്നഡമിക്്ിനന്റആദയ്തരംഗമായിര്
ന്്്അത്.
രണ്്ാംവരവ്-1918ഓഗസ്്്്്
ഓഗസ്്്്ിൽ്്ഇൻ്്ഫ്ള്വൻ്്സപാൻ്്നഡ

മിക്്ിനന്റരണ്്ാമനത്്തം്ഏറ്്വം്മാര
കമായത്മായതരംഗമായിഫ്ള്വീണ്്്ം
എത്്ി . സിയറ ലിലൊണിനലഅറ്്്ലാ
നറ്ിക-്പഫ്ീനൌൺ്്, അലമരിക്്യിനല
ലോസ്്്്ൺ്്,പഫ്ാൻ്്സിനലനപ്ബ സ്്്്്എന്്ി
വിടങ്്ളിലാണ് അത് നോട്്ിപ്്്റനപ്്ട്്ത്
എന്്ാണ്ഏനറക്്്നറകര്ത്ന്്ത.്ഒര്
പബ്ിട്്ീഷ്നാവികകപ്്ൽ്്പഫ്ീടൗണിലലക്്്
നൊണ്്്വന്്്,യ്ലോപ്്ിൽ്്നിന്്്ഒര്ക
പ്്ൽ്്അത് ലോസ്്്്ണിലലക്്് നൊണ്്്വ
ന്്ിരിക്്ാംഎന്ന്നക്്കര്തനപ്്ട്ന്്്.
1918മാർ്്ച്്്ൽ്്ലരഖനപ്്ട്ത്്ിയആദയ്ലക
സിനം് 1920 മാർ്്ച്്ിൽ്്അവസാനമായി

ലരഖനപ്്ട്ത്്ിയലകസ്വനര,അമ്്ത്മ്
തൽ്്100ദശലക്്ംആള്കൾ്്വനര,അ
നല്്ങ്്ിൽ്്ആലോളജനസംഖയ്യ്നട2.5മ്
തൽ്്5ശതമാനംവനരആള്കൾ്്ഇതിൽ്്
നൊല്്നപ്്ട്്്എന്്ാണ്കണക്്്കൾ്്സ്
ചിപ്്ിക്്്ന്്ത.്ഏറ്്വം്ജീവഹാനിഉണ്്ാ
ക്്്ന്് ഒറ്്സംഭവങ്്ള്നടകാരയ്ത്്ിൽ്്,
അത്ഒന്്ാംലോകമഹായ്ദ്്നത്്(17 ദ
ശലക്്ംലപർ്്മരിച്്്)മറികടന്്്.കണക്്്
കനളക്റിച്്്ംപഠനങ്്ള്നടആധികാരി
കതനയക്റിച്്്ംസംശയങ്്ള്നണ്്ങ്്ിലം്
സപ്ാനിഷ്ഫ്ള്വിനന്റമാരകമായമ്തയ്്
ലവലിലയറ്്നത്്ക്റിച്്്തർ്്ക്്മില്്.

തിരിഞ്്്ഡോക്്്ഡപ്്ള്്...
സപ്ാനിഷ്ഫ്ള്ആരംഭിച്്ത്സ്നപയി
നിൽ്്നിന്്ല്്. പബ്ിട്്ൺ്് ,അലമരിക്് പഫ്ാ
ൻ്്സ്ത്ടങ്്ിയരാജയ്ങ്്ളിൽ്്വയ്ാപിച്്തി
ന് ലശഷമാണ് സ്നപയിനിൽ്് ലോഗനമ
ത്്്ന്്ത.് യ്ദ്്ാന്്രീക്്രത്്ിനല നസ
ൻ്്സർ്്ഷിപ്്്കാ രണംഇവിനടനൊന്്്ംപ
പത്ങ്്ൾ്്ഇത്പ്റത്്്വിട്്ില്്.യ്ദ്്ത്്ിൽ്്
നിഷപ്ക്്ത പ്ലർ്്ത്്ിയ സ്നപയിനി
ൽ്്നസൻ്്്സർ്്ഷിപ്്് ഇല്്ാത്്ത് നൊണ്്്
വയ്ാപകമായി പപത്ങ്്ൾ്് ഇത് റിലപ്്ർ്്ട്്്
നചയത്്.സപ്ാനിഷ്ഫ്ള്എന്്ലപര്ച
രിപത്പരമായഒര്നതറ്്ായിട്്്ക്ടിആഖയ്ാ
നങ്്ളിൽ്്ഉറച്്്ലോയി.
ഇര്പതാംന്റ്്ാണ്്ിനന്റച്ര്ൾ്്അ

ഴിക്്്ലപ്്ൾ്്നാംകാണ്ന്്പപ്ധാനകാ
ഴച്കൾ്് രണ്്് ലോകമഹായ്ദ്്ങ്്ൾ്്, ക
മ്്്യ്ണിസത്്ിനന്റ ഉയർ്്ച്്യം് തകർ്്ച്്
യം്,ഒര്പലക്്ലൊളനിവാഴച്യ്നടഅ
ന്്്യത്്ിനന്റയം്അതിശ യകരമായഏട്

കള്മാണ.്ഇര്പതാംന്റ്്ാണ്്ിനലഏറ്്
വം് വലിയ ദ്രന്്നമന്്ാനണന്്് ലൊദി
ക്്്ലപ്്ൾ്്,ആരം്തനന്്സപ്ാനിഷ്ഫ്
ള്എന്്്ഉത്്രംനൽ്്കാറില്്എന്്ത്വി
ചിപത്മാണ്.
ചരിപത്ംലരഖനപ്്ട്ത്്ിയഓലോപാ

ൻ്്നഡമിക്്ിലം് ലോഗമ്ണ്്ാക്്്ന്് സ്
ക്്്മാണ്വം്മന്ഷയ്നം്തമ്്ില്ള്്ഏ
റ്്്മ്ട്്ല്ണ്്്.എന്്ാൽ്്ആഏറ്്്മ്ട്്ൽ്്കഥ
യ്നടആഖയ്ാനത്്ിന്മ്കളിൽ്്,അതിലല
ക്്്നയിക്്്ന്്സംഭവങ്്ളം്അതിൽ്്നി
ന്്്ഉര്ത്്ിരിയ്ന്്സംഭവങ്്ളം്ഇഴലച
ര്ന്്കാഴച്ചരിപത്ത്്ിൽ്്ആവർ്്ത്്ിക്്്
ന്്് .കാലാവസ്്,അന്്ന്്നത്്അന്്
ത്്ിനന്റവില,അണ്ക്്നളക്്്റിച്്്ള്്
ആശയങ്്ൾ്്,മന്ഷയ്സവ്ാതപന്്്്യം,അധി
കാരംത്ടങ്്ിഅലനകംഉപകഥകൾ്്അ
തിൽ്്ഉണ്്്.സപ്ാനിഷ്ഫ്ള്നവറം്ഒര്മ
ഹാമാരിയായിര്ന്്ില്് . മന്ഷയ് ജീവിത
വം്ചരിപത്വം്മാറ്്ിനയഴ്തിയചാലകശ
ക്്ിക്ടിയാണ.്

മറഞ്്ിര്ന്്ശതര്്
എന്്ിര്ന്്ാലം്,കവറസ്കൾ്്വീണ്്്
ലമനറകാലലത്്ക്്്ഒര്നിഗ്ഢതയായി
ര്ന്്്.ലാറ്്ിൻ്്ഭാഷയിൽ്്കവറസ്എന്്
വാക്്ിനന്റഅർ്്ത്്ംവിഷംഅനല്്ങ്്ിൽ്്
ശക്്ിലയറിയപസ്വംഎന്്ാണ.്
കവറസ്കൾ്് വിഷവസത്്ക്്ലോ ജീ
വികലോ ആയിര്ല്ന് പദ്ാവകലൊ ഖര
ലൊ ജീവന്ള്്ലൊഅലചതനലൊ പിടി
നൊട്ക്്ാനതഅവവഴ്ക്്ിമാറി.1892ൽ്്
റഷയ്ൻ്്സസയ്ശാസപ്ത്ജ്്നായദിമിപത്ി
ഇവാലോവ്സ്കിപ്കയിലനചടികളിനല

ഒര്ലോഗത്്ിന്ഇവകാരണമായതായി
ച്ണ്്ികാട്്ിയിര്ന്്്.ബാകറ്്്ീരയലയക്്ാ
ളം്വളനരവളനരനചറ്തം്ലഭയ്മായസ
ലങ്്തങ്്ൾ്്ഒന്്്ംഉപലൊഗിച്്്കാണാൻ്്
കഴിയാത്്ത്മായഒര്ലോഗകാരിനയന്്
വിലശഷണത്്ിനപ്്്റംഅവ നയകാണാ
ൻ്്ഇലലപ്ര്ാ്ൺ്്കമലപ്കാസ്ലൊപ്്്ലോല്
ള്്സലങ്്തങ്്ൾ്്ലഭയ്മായിട്്ില്്.
വയ്ാവസായികലോകത്്്ലോലം്,അ
നാലോഗയ്ത്്ിനന്റപപ്ധാനകാരണംപക
ർ്്ച്്വയ്ാധികളായിര്ന്്്.യ്ലോപ്്ിലം്അ
ലമരിക്്യിലം്ജനിക്്്ന്്വര്നടആയ്
ർ്്കദർ്്ഘയ്ംകട്്ിഅമ്്തായിര്ന്്്. ഇ
ന്്്യക്്ാരം്ലപർ്്ഷയ്ക്്ാരം്അവര്നടമ്
പ്്താംജന്്ദിനംആലോഷിക്്്ന്്ത്ഭാ
ഗയ്മായികണ്്്.നൊട്ങ്്ാറ്്്ലോനലലവഗ
ത്്ിൽ്്ആപക്മിക്്്ന്്ഏത്അപകടകര
മായലോഗവം്'ലല്്ഗ'്എന്്്പരാമർ്്ശിക്്
നപ്്ട്്്ലോന്്്.

അന്്നത്്ചികിത്്
യ്ലോപ്്ിലോഅലമരിക്്യിലോആള്
കൾ്്ചികിൽ്്സക്്ായിഒന്്്കിൽ്്ഒര്സാ
ധാരണ' ലോര്്റ്നടഅട്ലത്്ക്്് ലോ
ക്മായിര്ന്്് ,അനല്്ങ്്ിൽ്്ഒര് ലോമി
ലൊപ്്തി, പപ്ക്തിചികിത്്കൻ്്, ഓസ്്്്ി
ലൊപത്്്,വിശവ്ാസലോഗശാന്്ിഎന്്
അഞ്്്മാർ്്ഗങ്്ളിൽ്്ഒന്്ിലലലക്്.ഒന്്്
മ്ഖയ്ധാരചികിൽ്്സയം്മറ്്്ള്്വബദൽ്്
എന്്ചിന്്യം്അന്്്പപ്ബലമായിട്്ില്്.

ഡോക്്ര്്മാര്്അന്്്നചയത്ത്
ഫലപപ്ദമായവാക്സിൻ്്തീർ്്ച്്യായം്
ഇല്്,ആനറ്ികവറൽ്്മര്ന്്്കനോന്്്മി

ല്്-(വാക്സിൻ്്1960വനരഎത്്ിയിട്്ില്്
)കവറൽ്്ലോഗപശ്്ാത്്ലത്്ിൽ്്വര്
ന്്നസക്്നറ്റിബാര്്ീരിയഅണ്ബാധ
കള്നടചികിത്്യക്്്ായിആനറ്ിബലൊ
ട്്ിക്്്കളം്ഇല്്.ക്്ിനിക്്ൽ്്മര്ന്്്വിക
സനവം് പരീക്്ണങ്്ളം് അതിനന്റ
കശശവാവസ്്യിലായിര്ന്്്.
ശവ്സനതടസ്്മ്ള്്,മ്ഖംനീലിച്്മര

ണാസന്്രായലോഗികനളഅഭിമ്ഖീകരി
ലക്്ണ്്ി വര്ലപ്്നഴങ്്ിലം് തങ്്ൾ്് എ
നന്്ങ്്ിലം്നചയ്്ണനമന്്്അവർ്്ക്്്ലൊ
ന്്ി.നഷലഫ്ിൽ്്ഉള്്സകലമര്ന്്്കളം്
അവർ്്പരീക്്ിച്്്. ആസപ്ിരിൻ്്ആയിര്
ന്്്അവയിൽ്്പപ്ധാനം.ആസപ്ിരിനന്റ
അമിലൊപലൊഗംതനന്്ലോഗംമ്ർ്്ച്്ി
ക്്ാൻ്്ഇടയാക്്ിഎന്്്വനരകര്ത്ന്്വ
ര്ണ്്്.അത്തീർ്്ത്്്ംതള്്ികളയാന്മാ
കില്്.
കവ്ികനൻ്്വയ്ാപകമായിഉപലൊഗ

നപ്്ട്ത്്ി.മലലറിയയക്്്്ംമറ്്്'ബിലിയസ്
പനി'കൾ്്ക്്്ംഅറിയനപ്്ട്ന്്ചികിത്്
യായിര്ന്്്ഇത.്ഇത്ഇൻ്്ഫ്ല്വൻ്്സയി
ൽ്്ഫലപപ്ദമായിര്ന്്്എന്്തിന്നതളി
വ്കനോന്്്മില്്, എന്്ിട്്്ം ഇത് വലിയ
അളവിൽ്്നിർ്്ലദ്്ശിക്്നപ്്ട്്്.ധാരാളംപാ
ർ്്ശവ്ഫലങ്്ൾ്്ഇതിന്ണ്്ായി.തലമ്റ
കളായിഇത്്രം ലോഗങ്്ൾ്്ക്്് പപ്തിവി
ധിയായിപറയ്ന്്ആർ്്നസനിക്്്(ഒര്
മാറ്്വം്ഇല്്ലല്് ,എന്്ലല്)്,കർ്്പ്്്രം,മ
ദയ്ംമ്തൽ്്നമർ്്ക്്്റിവനരപലതം്ഇതി
ന്ചികിത്്യായിപരീക്്ിക്്നപ്്ട്്്.ദ്ഷി
പ്്്കൾ്്ഒഴിവാക്്ാനായിരക്്പസ്ാവംഉ
ണ്്ാക്്്ന്്ലോല്ള്്വിചിപത്രീതികളം്.

(ഇൻ്്ലോക്്ിനിക്)
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സപ്ാനിഷ്ഫ്ള്സ്നപയിനില്്നിന്്ല്്

െർ്്ത്്ാവ്സേയ്മായം്ഉയിർ്്പത്്ഴ്തന്്റ്്്;ഹതല്്ല്യാ

എല്്ാവർക്്്ംഉയിർ്്പ്്്േിര്
നാളിപ്്്ആശംസെള്്...

കപ്കസത്വവിശവ്ാസത്്ിന്്്
അടിസ്്ാനം ലയശ്വിന്്് ഉയി
ർ്്പ്്ാണ.്വിശ്ദ്്പഗ്ന്്ത്്ിൽ്്,വി.
പൗലലാസ് അലപ്ാ്സല്താലൻ്്
ലകാറിലന്ാ്സ്കാർ്്ക്്് എഴ്തി
യലലഖനത്്ിൽ്്പറയ്ന്്്."പക്ി
സത്് ഉയിർ്്പ്്ിക്്നപ്്ട്്ിനല്്ങ്്ിൽ്്
ഞങ്്ള്നട പപ്സംഗം വയ്ർ്്ത്്മാ
ണ;്നിങ്്ള്നടവിശവ്ാസംനിഷഫ്

ലമാണ'്(1നകാറി:15:14).
വിശ്ദ്്പഗ്ന്്ത്്ിൽ്്,അലപ്ാ്സല്താലപപ്വർ്്ത്്നങ്്ളിൽ്്
വിശ്ദ്്പലപ്താസ്ശ്്ീഹഇപസ്ാലയൽ്്ജനലത്ാ്ട്വിളിച്്്പറ
യ്ന്്ത്ഇപപ്കാരമാണ,്"ഇപസ്ാലയൽ്്ജനങ്്നളഈവാക്്്
കൾ്് ലകൾ്്ക്്്വിൻ്്...അധർ്്മികള ്നടകകകളാൽ്്നിങ്്ൾ്്
അവനനക്രിശിൽ്്തറച്്്നകാന്്്.ആലയശ്വിനനകദവം
ഉയിർ്്പ്്ിച്്്.ഞങ്്നളല്്ാവരം്അതിന്സാക്്ികളാണ.്(അ
നപ്ാ്:2:22,23,32).
ലയശ്വിന്്്ഉത്്ാനതിര്നാൾ്്നമ്ക്്്നൽ്്ക്ന്്സലദ്്

ശംപപ്തയ്ാശയ്നടതാണ.്മരണംഒര്അവസാനമല്്മറിച്്്,മ
രണത്്ിനപ്്്റംനിതയ്മായഒര്ജീവിതമ്നണ്്ന്്്ലയശ്ത
ന്്്ഉത്്ാനത്്ില്നടനവളിനപ്്ട്ത്്ി. ഇപപ്കാരംഈലലാക

ത്്ിനപ്്്റമ്ള്്ഒര്ജീവിതംഉലട്്എന്്ലചാദയ്ത്്ിന്ള്്മ
റ്പടിയാണ്ലയശ്വിന്്്ഉത്്ാനം.മരണമില്്ാനതഉയിർ്്പ്്ി
ല്്,ക്രിശില്്ാനതരക്്യില്്.
അന്ദിനംജീവിതത്്ില്ണ്്ാക്ന്്സഹനങ്്ൾ്്ഏനറ്്ട്
ക്്ാൻ്്തയാറാകണനമന്്്ലയശ്തന്്്ശിഷയ്ന്്ാനരഓർ്്മ
നപ്്ട്ത്്്ന്്്ണ്്്.ജീവിതത്്ില്ണ്്ാക്ന്്പപ്തിക്ലസാഹച
രയ്ങ്്ൾ്്നനമ്്തളർ്്ത്്ര്ത.്ഇന്്്പപ്തിക്ലസാഹചരയ്ങ്്
ളില്നടയാണ്നമ്്ൾ്്കടന്്്ലപാക്ന്്ത.്നകാലറാണകവറ
സിന്്്വയ്ാപനംനമ്്്നടജീവിതങ്്നളവല്്ാനതവരിഞ്്്മ്
റ്ക്്ിയിരിക്്്ന്്്.ഭയംനനമ്്പിടിക്ട്ന്്്.എന്്ാൽ്്ഇവി
നടയാണ്നമ്്ൾ്്കദവത്്ിൽ്്ക്ട്തൽ്്ആപശ്യിച്്്നകാണ്്്
ലരാഗബാധിതരായസലഹാദരങ്്ൾ്്ക്്്പപ്തയ്ാശനൽലകണ്്
ത.്ഈലവദനകൾ്്ക്്്അപ്്്റംപപ്തയ്ാശയ്നടപ്ലരിയ്ണ്്്
എന്്ലബാധയ്ംഅവർ്്ക്്്നൽ്്കണം.പലവിധത്്ിൽ്്ലവദ
നിക്്്ന്്നമ്്്നടസലഹാദരങ്്ൾ്്ക്്്നല്്വാക്്്നകാണ്്്ം
സാധിക്്്ന്്സഹായങ്്ൾ്്നകാണ്്്ംനമ്ക്്്പിന്്്ണന
ൽ്്കാം.
ഉയർ്്ത്്ഴ്ലന്്റ്്ലയശ്തന്്്ശിഷയ്ന്്ാലരാട്പറഞ്്ത,്നി
ങ്്ൾ്്ക്്്സമാധാനംഎന്്ാണ്(ലയാഹ;20:20)ഉത്്ിതനായ
ലയശ,്തന്്്ശിഷയ്ന്്ാർ്്ക്്്നൽ്്കിയആദയ്സമ്്ാനവം്സ
മാധാനംതനന്്യാണ.്
ലവദനയിലം്ലരാഗത്്ിലം്വല്്ാനതഇര്ണ്്്ലപായഈ

ഭ്മിയിനലമന്ഷയ്ര്നടജീവിതത്്ിലലക്്്സമാധാനത്്ിന്്്
യം്സല്നഹത്്ിന്്്യം്വക്്ാക്്ളായിനമ്ക്്്കടന്്്നച
ല്്ാം.ഉയിർ്്നത്്ഴ്ലന്്റ്്ലയശ്ആദയ്മായിപപ്തയ്ക്്നപ്്ട്്ത്മ
ഗദ്ലനമറിയത്്ിനായിര്ന്്്.അവളാകനട്്ലലാകദ്ട്്ിയിൽ്്
വലിയപാപിനിയാണ.്ലയശ്ഒരാനളലപാലം്തള്്ിക്്ളയ്
ന്്ില്്.പാപിനയനന്്യിലലക്്്നകാണ്്്വരാനം്പാപനത്്നവ
റ്ക്്ാനം്ലയശ്പഠിപ്്ിച്്്.പരസപ്രമ്ള്്കര്തലിന്്്സമ
യമാണിത.്നമ്്്നടസലഹാദരങ്്ൾ്്തനന്്യാണ്നകാലറാണ
ലരാഗാവസ്്യിലം്,നിരീക്്ണത്്ിലം്ഉള്്ത്എന്്്നമ്്ൾ്്
മറക്്ര്ത.്ഐനസാലലഷനിൽ്്ഉള്്വര്മായിശാരീരികഅക

ലം പാലിക്്്ലമ്ാ്ഴം്,മാനസീകമായിഅവനരഒറ്്നപ്്ട്ത്്ാ
തിരിക്്്ക."ലരാഗാവസ്്യിൽ്്ഞങ്്ൾ്്എല്്ാവരാലം്നവറ്
ക്്നപ്്ട്്വരം്മാനസീകമായിഒറ്്നപ്്ട്്വര്മായിമാറിയത്ലപാ

നലഅന്ഭവനപ്്ട്്്'എന്്്ചിലർ്്പങ്്്നവച്്ത്നനമ്്ലവദനിപ്്ി
ക്്്ന്്്ണ്്്.പപ്ാർ്്ത്്നയ്മായിനമ്്ൾ്്ക്നടഉണ്്്എന്്്ള്്
ലബാധയ്ംനമ്ക്്്അവർ്്ക്്്നൽ്്കാം.
ലയശ്വിൽ്്നിന്്്ംഉയിർ്്പ്്ിന്്്സലന്ാ്ഷവം്സമാധാ

നവം്സവ്ീകരിച്്മഗദ്ലനമറിയംഅത്മറ്്്ള്്വനരഅറിയി
ക്്ാനായിഓട്ന്്ചിപത്ംസ്വിലശഷങ്്ളിൽ്്നാംവായിക്്്
ന്്്.അത്നകാണ്്്അവനള"അലപ്ാ്സല്താല'
എന്്ാണ്പഫ്ാൻ്്സിസ്പാപ്്ാവിളിക്്്ന്്ത.്ഇന്്്നകാലറാ
ണബാധിതനരശ്പശ്്ഷിക്്്ന്്ആശ്പപത്ികളിൽ്്ഒര്ലരാഗി
യ്നടഅട്ത്്്നിന്്്മനറ്ാ്രാള്നടഅട്ലത്്ക്്്വിപശ്മമില്്ാ
നതസാന്്്വനമായിഓടിനയത്്്ന്്,ലരാ ഗീശ്പശ്്ഷയിൽ്്ഏ
ർ്്നപ്്ട്്ിരിക്്്ന്്ഓലരാര്ത്്രം്നന്്യ്നടഅലപ്ാ്സല്താല
ന്്ാരാണ.്വിലദശികളടക്്ംലരാഗംലഭദമായവർ്്ഇക്്ാരയ്ംഎ
ട്ത്്്പറഞ്്വാർ്്ത്്കൾ്്നമ്്ൾ്്വായിച്്താണ്.
പലവിധപപ്ശന്ങ്്ളാലം്ലരാഗങ്്ളാലം്,പപ്തയ്കിച്്്ംനകാ
ലറാണകവറസിന്്്വയ്ാപനംമ്ലംഇര്ൾ്്മ്ടിയലലാകത്്ി
ലലക്്്പ്തിയപപ്തീക്്യം്ആശവ്ാസത്്ിന്്്വാർ്്ത്്യ്മാ
യിഈസ്്്്ർ്്പ്ലരികടന്്്വരനട്.്നമ്ക്്്ഓലരാര്ത്്ർ്്ക്്്ം
ഈപപ്തീക്്യ്നടതിരിനാളംഉയർ്്ത്്ിപ്്ിടിക്്ാം.ഓലരാര്
ത്്രം്നല്്അയൽ്്ക്്ാരനാലകസമയമാണിത.്ഭക്്ണവം്മ
ര്ന്്്ംഅടക്്ംആവശയ്വസത്്ക്്ൾ്്നമ്്്നടസലഹാദരങ്്
ൾ്്ക്്്ലഭിക്്്ന്്് നണ്്ന്്്ഉറപ്്്വര്ത്്ണം.
നകാലറാണകവറസിന്്്വയ്ാപനനത്്തടയ്ന്്തിന്അ

ലഹാരാപത്ംവിപശ്മമില്്ാനതലജാലിനചയ്്്ന്്എല്്ാലഡാകല്റ്്
ഴസ്ിനനയം്, നഴസ്സസിനനയം്,ആലരാഗയ്പപ്വർ്്ത്്കനര
യം്, പക്മാസമാധാനപാലകനരയം് നദ്്ിലയാനട, അഭിമാന
ലത്ാ്നടഓർ്്ക്്്ന്്്.നമ്്്നടആലരാഗയ്വക്പ്്്ഇക്്ാരത്്ിൽ്്
നടത്്്ന്്പപ്വർ്്ത്്നങ്്ൾ്്അഭിനദ്്നാർ്്ഹമാണ.്ലകപദ്്്-
സംസ്്ാനസർ്്ക്്ാര്കൾ്്നൽ്്ക്ന്്നിർലദശങ്്ൾ്്നമ്ക്്്
പാലിക്്ാം.
ദൈവംനിങ്്പളയം്,നിങ്്ള്പെക്ടം്ബങ്്പളയം്നമ്്്
പെനാെിപനയം്അന്രര്ഹിക്്പട്.്

വരാപ്്്ഴഅതിര്പതആര്്ച്്്ബിഷപ്
ഡോ.ഡോസഫ്കളത്്ിപ്്റമ്്ിലിന്്്

ഈസ്്്്ര്്ദിനസഡദ്്ശം

ഉയിർപ്്്തിര്നാളിന്്്ഓർമകൾ

ഇന്്്ഉയിർപ്്്തിര്നാളാണ.്മരണവം്ഉത്്ാ
നവം്ഒര്നാണയത്്ിന്്്രണ്്്വശങ്്ളാ

ണ്എന്്്ഈസ്്്്ർനനമ്്ഓർമിപ്്ിക്്്ന്്്.ഉയിർപ്്്
തിര്നാളം്വിശ്ദ്്വാരവം്എന്്്ക്ട്്ിക്്ാലഓ
ർമകളിനലനിറംനകടാത്്വർണങ്്ളാണ.്നൊഴ്
ക്്ട്്ശനിമ്തൽഈസ്്്്ർതലലന്്്വലിയശനിവ
നരയ്ള്്ഒരാഴച്ആത്്ീയവം്ഭൗതികവ്മായവ
ലിയതയാനറട്പ്്്കളാണ്ക്മ്്ളങ്്ിയിനലലത്്ീ
ൻഭവനങ്്ളിൽനടക്്്ക.
ഓശാനഞായറിന് തലലന്്നത്് ശനിയാഴച്
യാണ്നാവിൽനൊതിയ്റ്ന്്നൊഴ്ക്്ട്്പ്ഴ്
ങ്്ാൻഎല്്ാവരം്തയാനറട്ക്്്ന്്ത.്ശർക്്രയം്
മ്ത്്ലതങ്്യ്നടപീരയം്ലമനപ്്ടിക്്്ഏലക്്ാ
യം്ലചർത്്്വിളയിനച്്ട്ത്്മധ്ര ക്്്ട്്്പച്്രി
നപ്്ടിച്ട്നവള്്ത്്ിൽക്ഴച്്്ണ്്ാക്്ിയഉര്ളയി
ൽനിറച്്്കറ്വയിലവച്്വട്്നച്്മ്്ിൽപ്ഴ്ങ്്ിനയ
ട്ക്്്ന്്നൊഴ്ക്്ട്്തനന്്യാണ്ആദിവസനത്്
താരം.
പിലറ്്ന്്്ലോശാനയക്്്്എല്്ാവരം്പള്്ിയിൽ
എത്്്ം.ക്ർബാനയക്്്ിനടഅച്്ൻനവഞ്്രിച്്്ന
ൽക്ന്് ക്ര്ല്ത്ലകളം് കകയിലലന്്ിയ്ള്്
ആലോഷപ്ർവമായ  പപ്ദക്്ിണം മലോഹരമാ
ണ.്ലോശാനഞായർമ്തൽഈസ്്്്ർഞായർവ 
നരമത്്്യ-മാംസാദികൾസാധാരണയായിവീട്ക
ളിൽപാചകംനചയ്്ാറില്്.ഭക്്ണവം്ലളിതമായി
രിക്്്ം.തിങ്്ളാഴച്തനന്്ഇഞ്്ിക്്റി,ഉള്്ിക്്റി,
പാവയക്്്വറ്ത്്രച്്ത,്അച്്ാർഎന്്ിവതയാറാ
ക്്ിവയക്്്്ം.
വിശവ്ാസികൾഎല്്ാവരം്ആണ്്്ക്മ്്സാരം
നടത്്്ന്്ദിവസങ്്ളാണ്നൊവ്്,വലിയബ്ധൻ
എന്്ീദിവസങ്്ൾ.ലയശ്ശിഷയ്ന്്ാര്നടകാൽക
ഴ്കിഎളിമയ്നടപാഠംലോകത്്ിന്നൽകിയതി
ന്്്അന്സമ്രണയായിപള്്ിയിൽനപസഹവയ്ാ
ഴാഴച്കാൽകഴ്കൽശ്പര്്ഷനടക്്്ം.വിശവ്ാസി
സമ്ഹത്്ിൽ നിന്്് തിരന്ഞ്ട്ക്്നപ്്ട്് പപന്്്
ണ്്്ലപര്നടകാല്കളാണ്പ്ലോഹിതൻകഴ്കി
ത്്്ടച്്്ചം്ബിക്്്ക.
അരിനപ്്ടിയം്ഉഴ്ന്്്ംലചർത്്്വീട്കളിൽ
അലന്്ദിവസംഉണ്്ാക്്്ന്്നപസഹാഅപ്്ംക്
ടം്ബത്്ിനലഏറ്്വം് പപ്ായംനചന്്യാൾമ്റിച്്്
എല്്ാവർക്്്ംനൊട്ക്്്ം.പപ്ലത്യകിച്്്ര്ചിനൊ
ന്്്മില്്ാത്്നപസഹാഅപ്്ംശർ ക്്രലചർത്്്കാ
ച്്ിക്്്റ്ക്്ിനയട്ക്്്ന്്പാനിയിൽമ്ക്്ിയാണ്
കഴിക്്്ന്്ത.്ര്ചിയ്ള്്ശർക്്രപാനിയിലായിരി
ക്്്ംക്ട്്ികള്നടപശ്ദ്്.ഒര്നചറിയകഷണംഅപ്്
ത്്ിന്ഒര്പാപത്ംനിറനയപാനികിട്്ിയാൽമാപത്

ലമനപസഹാഅപ്്ംഅന്്്ഞങ്്ൾ
കഴിക്്്.
നപസഹാ വയ്ാഴ ചടങ്്്കൾ കഴി
ഞ്്ാൽശനിയാഴച്രാപത്ിവനരലദവാ
ലയവം് വീട്കളം് നിശബ്്മായിരി
ക്്്ം.പള്്ിയിനലലോഹമണികൾനി
ശബ്്മാകം്.പകരംദഃ്ഖസാപദ്്്മായമ
രമണികൾമാപത്ംശബ്്ിക്്്ം.ആരം്
ലോലിന്ക്ന്്്ം ലോകില്്. പിലാ
ല്ത്സിന്്്വിചാരണ,പക്ിസത്്വി
നനതിരായ്ള്്ശിക്്ാവിധി,ത്ടർന്്്
ക്രിശം്വഹിച്്്നൊണ്്്ള്്കാൽവ
രിയാപത്യം്ക്രിശ്മരണവം്എന്്ി
വലവദപ്സത്വായനയില്നടഅന്
സമ്രിക്്നപ്്ട്ന്്ത് ദഃ്ഖനവള്്ിയാ
ഴച്യാണ.്
ത്ടർന്്്ക്രിശിൽനിന്്ിറക്്ിയ
പക്ിസത്്ശരീരനത്്ഓർമിപ്്ിക്്്ന്്
ര്പവ്മായിനഗരികാണിക്്ൽ. രാ
പത്ിപപന്്്ണ്്ിന്കബറടക്്ം.
പിലറ്്ന്്്വലിയശനിയാഴച്എന്്ാ
ണ്അറിയനപ്്ട്ന്്ത.്ഉയിർപ്്്ഞായ
റാലോഷത്്ിന്്് ഒര്ക്്ങ്്നളനല
ല്്ാംവളനരനിശബ്്മായിവലിയശനി
യാഴച്കവക്ലന്്രലത്്നടനചയ്്്ം.ശനിയാഴച്
രാപത്ിപാതിരാക്ർബാനയിനലഉയിർപ്്്കാണാ
ൻഞങ്്ൾക്ട്്ികൾഅൾത്്ാരയക്്്്മ്ൻപിൽ
തനന്്ഇടംപിടിക്്്ം.അൾത്്ാരയക്്്്പ്റകിൽ
സജ്്ീകരിച്്ിരിക്്്ന്്പപ്തയ്കഇടത്്ിൽനിന്്്പ
ള്്ിമണികള്നടയം്ബാൻഡ്വാദയ്ത്്ിന്്്യം്ലദ
വാലയഗായ കര്നടഗാനാലാപത്്ിന്്്യം്അക
മ്്ടിയിൽക്ന്്ിരിക്്ധ്മാപവ്തനായിപക്ിസത്്ഉ
യിർത്്്വര്ന്്ത്ക്പ്്്കകകലോനടയാണ്ഞ
ങ്്ൾകണ്്്നിലക്്്്ന്്ത.്
ഈസ്്്്ർഞായർഭക്്ണസമ്ദ്്ിനകാണ്്്ംബ
ന്്്ജനങ്്ള്നടക്ടിലച്്രൽനൊണ്്്ംആഹ്്ാദഭ
രിതമാണ.്മനറ്്ല്്ാആലോഷങ്്ളം്ലോനലജാതി,
മതലഭദമലന്യഎല്്ാവരം്ലചർന്്ാണ്ക്മ്്ളങ്്ി
യിൽ ഈസ്്്്ർ സല്ത്ഷവം് വിര്ന്്്ം പങ്്്വ
യക്്്്ന്്ത.്
എന്്ാൽഇത്്വണനത്്ഏപപ്ിൽപപന്്്ണ്്ിനല
ഈസ്്്്ർദിനംഎനിക്്്നൊഴ്ക്്ട്്യിനലമധ്രക്്്
ട്്്ലോനലയാണ്എന്്്പറയാനതവയ്്.അമ്്ത്വ
ർഷംമ്മ്്്എന്്്ജീവിതത്്ിന്്്നിറച്്ാർത്്ിന്
ത്ടക്്ംക്റിച്്ദിവസംക്ടിയാണിത.്1970ഏപപ്ി
ൽ12നാണ്ലഷർളിപകവ്തയ്ളളവധ്വായിക്മ്്
ളങ്്ിയിനലഎന്്്ക്റ്പ്്ലശ്്രിവീട്്ിലലക്്്വന്്
ത.്വട്തലനസയ്്്്്ആ്്്ണീസ്ലദവാലയത്്ിൽ
വച്്്,അന്്്നസയ്്്്്ആൽബർടസ്്ലൊനളജിന്്്
പപ്ിൻസിപ്്ലായിര്ന്്ആ്്്ണിപനക്്ൽഅച്്നാ
ണ്ഞങ്്ള്നടവിവാഹംആശീർവദിച്്ത.്ബിര്ദ
ധാരിയം്അന്്നത്്ഡിവിഷണൽഇൻസന്പകറ്്്
ർഒഫ്നപാലിസം്ആയിറിട്്യർനചയത്പ്ലവങ്്ി
രിബർണാഡിന്്്യം്വീട്്മ്്യായജപര്്ഡിന്്്യം്
എകമകളായിര്ന്്്ലഷർളി.മ്ല്്പ്്ള്്ിരാമചപദ്്്ൻ
യ്ത്്്ലൊൺപഗ്സ്സംസ്്ാനപപ്സിഡ്്്ായിരി
നക്്എകസ്ികയ്്ട്്ീവ്കമ്്ിറ്്ിഅംഗമായിര്ന്്അ
ഡവ്.ലോലോസലോദരനം്സംസ്്ാനധനകാരയ്

മപന്്്ിയായിര്ന്്നക.ടി.ലോർജ്അമ്്ാവന്മായി
ര്ന്്്.പിണക്്ങ്്നോന്്്ംഒര്രാപത്ിക്്പ്്്റലത്്
ക്്്ലോയിട്്ില്്ാത്്

50 വർഷനത്്സ്ഖദഃ്ഖസമ്്ിപശ്മായദാമ്്തയ്
ജീവിതമായിര്ന്്് ഇത്വനര. ലതവര എസഎ്ച്്്
ലൊനളജിൽഅധയ്ാപകനായിരിനക്്യായിര്ന്്്
വിവാഹം.എന്്്അധയ്ാപകനം്സഹപപ്വർത്്ക
ന്മായിര്ന്്ആ്്്ണിസാറ്നൊന്്ിച്്ായിര്ന്്്
നപണ്്്കാണാൻലോയത.്അന്്്എനിക്്ലപ്ംച
മ്്ൽഒനക്്ഉണ്്ായിര്ന്്്എന്്കാരയ്ംഇന്്്ംമറ
ന്്ിട്്ില്്.ചായയം്പലഹാരങ്്ളം്നൊണ്്്വന്്്വ
ച്്്അമ്്ജപര്്ഡിന്്്അട്ലത്്ക്്്ഒത്ങ്്ിനിന്്
ലഷർളിനയഅന്്്ഞാൻശരിക്്്കണ്്ില്്.നപണ്്്
കാണൽചടങ്്്കഴിഞ്്്പ്റത്്ിറങ്്ിയലപ്്ൾ
ആ്്്ണിസാർപറഞ്്്...

" തനിക്്ിണങ്്ിയആൾതനന്"്.
ആഇണക്്ത്്ിന്താലിചാർത്്്ലപ്്ൾഎ.എ
ൽ.ലജക്്ബ്ലചട്്ൻ,പീതാംബരൻമാസ്്്്ർ,നഹൻ
റിഓസ്്്്ിൻഎന്്ിവരം്പള്്ിയിൽസാക്്ികളായി
ഉണ്്ായിര്ന്്്.
നകട്്്കഴിഞ്്്വന്്എനന്്യം്പ്ത്നപ്്ണ്്ി
നനയം്എല്്ാവരം്ലചർന്്്വീട്്ിലലക്്്ആനയിച്്
നൊനക്് ഇന്്്ം പകൽ ലോനല നതളിഞ്്് നി
ലക്്്്ന്്്.
ചീനലവലിനകട്്ിയപന്്ൽപ്ഷപങ്്ളം്വർണ
ക്്ടലാസ്കളം്നൊണ്്ലങ്്രിച്്ിര്ന്്്.പള്്ിയിൽ
ഹാനാൻനവള്്ംതളിക്്്ന്്ക്ഴല്ലോനലയ്ള്്
പാപത്ത്്ിൽനിറച്്പനിനീരം്താലത്്ിൽവച്്പ്
ക്്ളം്വിതറിയാണ്ഞങ്്നളസവ്ീകരിച്്ത.്ചട്്യം്
മ്ണ്്്ംനാടനം്ധരിച്്ലമക്്ാലൊതിരമണിഞ്്എ
പത്ലൊഅമ്്മാരാണ്അന്്വിനടഉണ്്ായിര്ന്്ത.്
കലയ്ാണകാരയ്ങ്്ള്നടച്മതലലയറ്്്ഓടിനടന്്ി
ര്ന്്നാലാംക്്ാസ്മ്തൽഎന്്്സതീർഥയ്നായി
ര്ന്്കണ്്ലങ്്രിഈശ്ട്്ിയ്ൾപ്്നടഎന്്്വിവാ
ഹത്്ിൽപനങ്്ട്ത്്വരിൽപലരം്ഇന്്ില്്.

ക്മ്്ളങ്്ിയിനലഒര്സാധാരണക്ടം്ബത്്ി
ൽജനിച്്്നസയ്്്്്പീലറ്്ഴസ്്സക്്ളിലം്ലതവരഎ
സഎ്ച്്് ലൊനളജിലം് പഠിച്്്അവിടത്്നന്്അ
ധയ്ാപകനം്വക്പ്്്ലമധാവിയ്മായഞാൻവിവാ
ഹലശഷംഅധയ്ാപനലോലിലൊനൊപ്്ംലൊൺ
പഗ്സ്രാഷ്പട്ീയത്്ിൽസജീവമായി.

1970 ൽക്മ്്ളങ്്ി7-ാംവാർഡ്ലൊൺപഗ്സ്ക
മ്്ിറ്്ിപപ്സിഡ്്്്,പള്്്ര്ത്്ിലല്്ക്യ്ത്്്ലൊ
ൺപഗ്സ്പപ്സിഡ്്്്,ഐഎൻടിയ്സിനൊച്്ിതാ
ല്ക്്്നസപക്ട്്റി,1984മ്തൽഇലപ്്ൾവനരഎ
ഐസിസിനമമ്്ർ,1985മ്തൽപതി നഞ്്്വർഷ
ക്്ാലംഎറണാക്ളംജില്്ാലൊൺപഗ്സ്പപ്സിഡ
്്്്, സ്്്്ീഫൻസാറിന്്് കീഴിൽഐഎൻടിയ്സി
നസപക്ട്്റി,മരക്്ാരിനോപ്്ംഐഎൻടിയ്സിജന
റൽ നസപക്ട്്റി, വയലാർജിലൊനൊപ്്ം നകപിസി
സിപട്ഷറർ,വിവിധസംസ്്ാനങ്്ളിനലഎഐസി
സിഒബസ്ർവർഎന്്ീസ്്ാനങ്്ൾഉത്്രവാദിതവ്
പ്ർവംനിർവഹിച്്്.
ഇര്പത്്ിരണ്്്വർഷംപാർലനമ്്്്അംഗവം്
പത്്്വർഷംസംസ്്ാനനിയമസഭാംഗവം്ആയ
തിനോപ്്ംലകപദ്്്,സംസ്്ാനമപന്്്ിപദവികളം്വ
ഹിച്്്.2001മ്തൽ2004വനരസംസ്്ാനര്റിസം,
ഫിഷറീസ,്എക്കസസ്വക്പ്്്മപന്്്ിഎന്്നില
യിൽപപ്സത്്തവകപ്്്കൾക്്്ഒര്ദിശാലോധം
നൊണ്്്വരാൻകഴിഞ്്്.
ലകപദ്്്മപന്്്ിയായിരിനക്്ഭക്്്യസ്രക്്ാബില്്ി
ല്നടലോകത്്ിലാദയ്മായിഭക്്ണംപൗരന്്്നി
യമപരമായഅവകാശമാക്്ാൻകഴിഞ്്ത്ജീവി
താന്ഭവങ്്ൾനലക്ിയഅന്ഭവത്്ിന്്്പശ്്ാ
ത്്ലത്്ിലായിര്ന്്്.ദീർഘ വീക്്ണല്ത്നടര്
പനപ്്ട്ത്്ിയആബിൽഇന്്്രാജയ്ംലനരിട്ന്്മ
ഹാവയ്ാധിനക്്തിനരയ്ള്് ലോരാട്്ത്്ിന്ശക്്
മായപിന്്്ണനലക്്ന്്്.ഈവർഷംവനരപപ്തി
ദിനംഅറ്പതിനായിരംവിദയ്ാർഥികൾക്്്എല്്ാ

സക്്ൾദിനങ്്ളിലം്ഉച്്ഭക്്ണവം്മറ്്്സാമ്്
ത്്ികപിന്്്ണയം്നലക്ാൻകഴിഞ്്നപ്ോഫ.
നക.വി.ലൊമസ്വിദയ്ാധനംപട്സ്്്്്ര്പീകരിക്്ാൻ
കഴിഞ്്തം്ആത്്സംത്പത്ിനലക്്ന്്്.
രാജയ്ംഭരിച്്ഏഴ്പപ്ധാനമപന്്്ിമാനരലനരിട്്റി
യാനം്ലോകംദർശിച്്ഏറ്്വം്പപ്ഗത്്ധനകാരയ്
വിദഗധ്നായമൻലൊഹൻസിങ്നൊന്്ിച്്്പപ്വർ
ത്്ിക്്്വാനം്കഴിഞ്്്..വിശ്ദ്്പദവിയിലലക്്്
യർന്്ലോൺലോൾരണ്്ാമൻമാർപാപ്്യ്ൾനപ്്
നടമ്ന്്്മാർപാപ്്ാമാനരലഷർളിലൊനൊപ്്ംലനരി
ട്്്കാണ്വാൻകഴിഞ്്തം്ജീവിതത്്ിന്്്ധനയ്
തകളിനോന്്ായി.
ഞങ്്ള്നടസല്നഹജീവിതത്്ിന്്്അടയാളമാ
യിമ്ന്്്മക്്ൾ,മ്ന്്്മര്മക്്ൾ,നാല്ലപരക്്്
ട്്ികൾ.ആരം്എന്്്വഴിനയഇല്്.മ്ത്്മകൻബി
ജ്ബാങ്്ിങ്രംഗത്്്തന്്്അവസരംകനണ്്ത്്ി.
ഭാരയ്ലക്്്മിക്ടം്ബകാരയ്ങ്്ൾപശ്ദ്്ിക്്്ന്്്.ബി
ജ്വിന്്്ഏകമകൾഅമ്്്കൾനറിവിദയ്ാർഥിനി
യാണ.്ഞങ്്ള്നടമകൾലരഖയം്ഭർത്്ാവ്ലൊ
ണിയം്ബിസിനസ്ലമഖലയിൽപപ്വർത്്ിക്്്ന്്്.
അവര്നടരണ്്്മക്്ളിൽമ്ത്്യാൾഗായപത്ില
ണ്്നിനല കിങസ്ൺയ്ണിലവഴസ്ിറ്്ിയിൽ പഠി
ക്്്ന്്്.ഇളയമകൻമന്ലൊയസ്്സക്്ളിൽപ
ത്്ാംക്്ാസ്പഠനത്്ിലാണ.്ഞങ്്ള്നടഇളയമക
ൻലോലൊമസം്ഭാരയ്അന്വം്ലോകറ്്്ർമാരാ
ണ.്ലോഈയട്ത്്്റ്മലറ്്ളജിയിൽഅലമരിക്്
യിൽനിന്്്ള്്അന്്ാരാപട്്്അംഗീകാരംലനടി.അ
ന്ക്ട്്ികള്നടഹ്ദയചികിത്്-ശസപ്ത്പക്ിയവി
ദഗധ്യാണ.്മകൾമിയലൊയസ്്സക്്ളിൽഏഴാം
ക്്ാസിൽപഠിക്്്ന്്്.
ക്ടം്ബ ജീവിതത്്ിന്്്യം് രാപട്്്ീയ ജീവിത
ത്്ിന്്്യം് മത്്ര വഴികള്മായി സമരസനപ്്ട്്്
ലോകാൻഎനിക്്്കഴിഞ്്ത്ലഷർളിഒപ്്മ്ണ്്ാ
യിര്ന്്ത് നൊണ്്് മാപത്മാനണന്് സല്ത്ഷം
ഈദിനത്്ിൽപറയാനതമാറ്്ിവയക്്്്ന്്ില്്.

തോ.അഞജ്ിത്ഉണ്്ി

പര്ൊഫ.പെ.വി.തോമസ്

കെ.വി തോമസികെറ വിവാഹതോതട്്
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സാരസ്യതാരിഷ്്ം
സാരസയ്ൊമെ്രസായനം
ഓർമ്്ശക്്ിവർദ്്ിപ്്ിക്്്ന്്്
കട്്്ിെളികലപഠനപവെല്്്യ
ങ്്ൾമാറന്്്്.
പപ്ായത്്ിന് അനസ്രിച്്്
െെിയിലം് തക്്്ത്്ിലം്
വയ്െയ്ാസം വരത്്്ി ശരീരം
അഴകള്്്ൊക്്ിമാറ്്്ന്്്.
എസ.്എൻ ആയർ്വേദ
ഔഷധശാല ഉലപ്ന്്ം
Ph- 6282228687

CLASSIFIEDS
FORSALE

പഗ്ാനനറ്്്സ്്ാബക്ൾ
Sqft65രര്യക്്്്
വകരളത്്ിൽ

എവിടെയം്എത്്ിച്്്
ടൊടക്്്്ന്്്.

9562355991,
8553187507

ബിൽഡിങ്
മെറ്്ീരിയൽസ്

ഈലൈജില
ൈരസ്യം
മചയ്്ാൻ

ബന്്മ്പ്ട്േ.
9387590005
8589003187
9020531400
9048854547

<അശവ്െി:പ്െിയനിയമനങ്്ൾ്്നിർ്്ത്്ി
കവക്്്ം.ഗ്ഹനിർ്്മാണപപ്വർ്്ത്്നങ്്ൾ്്പ്
നരാരംഭിക്്്ം.മാൊപിൊക്്ള്കെആപഗ്ഹ
ങ്്ൾ്്ക്്ന്സരിച്്്പപ്വർ്്ത്്ിക്്്ം.
<ഭരണി:സവ്ാർ്്ഥൊലപ്രയ്ങ്്ൾ്്ക്്ായിഅ
നയ്കരഉപപേ്വിക്്ര്ത.്വിശവ്സെ്രായപപ്ധാ
നഉദേ്യാഗസ്്കരക്ട്െൽ്്സ്ക്്ിക്്ണം.
സദ്ദേശപപ്വർ്്ത്്നങ്്ൾ്് വിപരീെമായി
ത്്ീരം്.
<ൊർ്്ത്്ിെ : വയ്വസ്്െൾ്് പാലിക്്ാത്്
ദജാലിക്്ാകരപിരിച്്്വിടം്.ഉദേ്യാഗത്്ിദനാ
െന്ബന്്മായി ഉപരിപഠനത്്ിന് ദചരം്.
ഔദേ്യാഗിെമായി അർ്്ഹമായ സ്്ാനമാന
ങ്്ൾ്്ലഭിക്്്വാൻ്്നിയമസഹായംദെടം്.
<ദരാഹിണി:സൗമയ്സമീപനത്്ാൽ്്പപ്െി
ക്ലസാഹചരയ്ങ്്കളഅെിജീവിക്്്ം.അവയ്
ക്്മായപണമിെപാെിൽ്്നിന്്്പിന്്ാറം്.മ്
െങ്്ിക്്ിെപ്്്ള്് വഴിപാട്െൾ്് കചയത്് െീ
ർ്്ക്്്ം. ആശയവിനിമയങ്്ളിൽ്് പശ്ദ്്ിക്്
ണം.
<മെയിരം:ക്ട്്്െച്്വെത്്ിൽ്്നിന്്്ംപി
ന്്ാറം്. പപ്യതന്ങ്്ൾ്്ക്്്ഫലംക്റയം്. ഒ
ന്്്ംപ്ർ്്ണെയ്ണ്്ാവ്െയില്്.അവസരവാ
േംക്ടം്ബെലഹത്്ിന്വഴികയാര്ക്്്ം.െ
െംകൊട്ക്്ര്ത,്ജാമയ്ംനിൽ്്ക്്ര്ത.്
<െിര്വാെിര:വിദേശഉദേ്യാഗത്്ിന്നിയ
മനാന്മെിലഭിക്്്ം.ക്ടം്ബസദമെംവിദേ
ശയാപെ്ക്്്അന്മെിക്്്അദപക്്നൽ്്കം്.
ധർ്്മപപ്വ്ത്്ിെൾ്്ക്്്ം പ്ണയ്പപ്വ്ത്്ിെ
ൾ്്ക്്്ംസർ്്വാത്്നാസഹെരിക്്്ം.
<പ്ണർ്്െം:സ്രക്്ിെമായവയ്ാപാരത്്ി
ൽ്്പണംമ്െക്്്ം.സൗഖയ്വം്സമാധാനവം്
ോമ്്െയ്ഐെയ്വം്ക്ടം്ബത്്ില്ണ്്ാകം്.
സൗമയ്സമീപനംസർ്്വൊരയ്വിജയത്്ിന്വ
ഴികയാര്ക്്്ം.

<പ്യ്്ം :ശപത്്ൊമദനാഭാവത്്ിലായിര്
ന്്വർ്് മിപെ്ങ്്ളായിത്്ീരം്. സഹ്േയസേ
സിൽ്്പകക്്ട്ക്്്വാനവസരമ്ണ്്ാകം്.ആ
പഗ്ഹിക്്്ന്്ൊരയ്ങ്്ൾ്്നിഷപ്പ്യാസംസാ
ധിക്്്ം.
<ആയിലയ്ം:അഗ്്ി,ആയ്ധം,ധനം,വാഹ
നംത്െങ്്ിയവഉപദയാഗിക്്്ദമ്ാ്ൾ്്ക്ട്
െൽ്്പശ്ദ്്ദവണം.ചിെിത്്ക്്്ക്ട്െൽ്്പ
ണംകചലവാകം്.ബാദ്്്യെെൾ്്െീർ്്ക്്്വാ
ൻ്്ഭ്മിവിലക്്്്വാൻ്്ധാരണയാകം്.
<മെം:പ്പെ്കന്്്ആപഗ്ഹപപ്ൊരംഗ്ഹനി
ർ്്മ്്ാണത്്ിന്ഭ്മിവാങ്്്ം.സവ്െപന്്്ചിന്്
െൾ്്ക്്ായിപഗ്ാമപപ്ദേശദത്്ക്്്ൊമസംമാ
റ്്്ം. അവധികയട്ത്്് ആരാധനാലയേർ്്ശ
നംനെത്്്വാനിെവരം്.ആത്്വിശവ്ാസവം്
ൊരയ്നിർ്്വഹണശക്്ിയം്വർ്്ദ്്ിക്്്ം.
<പ്രം:വിദേശയാപെ്ാന്മെിലഭിക്്്ം.ഗ്
ഹനിർ്്മാണംപ്ർ്്ത്്ീെരിക്്്വാൻ്്ഭ്മിവി
ലക്്്ാൻ്്െയാറാകം്.പ്െിയകൊഴിലവസര
ങ്്ൾ്്വന്്്ദചരം്.വർ്്ധിച്്്വര്ന്്
ച്മെലെൾ്്ഏകറ്്ട്ക്്്ം.
<ഉപെ്ം:ക്ട്െൽ്്പണംകൊട്ത്്്മകറ്ാ്ര്
പാഠയ്പദ്്െിക്്് ദചരം്. വാക്്്ം പപ്വ്ത്്ി
യം്ഫലപപ്േമാകം്.സംഘദനത്െവ്സ്്ാനം
ഏകറ്്ട്ക്്്ം.പ്െിയെരാറ്ദജാലിെൾ്്ഏ
കറ്്ട്ക്്്ം.
<അത്്ം:വിട്്്വീഴച്ാമദനാഭാവത്്ാൽ്്ോ
മ്്െയ്സൗഖയ്മ്ണ്്ാകം്. പരിപഭ്മം ഉദപക്്ി
ക്്ണം.െെംകൊട്ത്്സംഖയ്ക്്്ദരഖെൾ്്
വാങ്്ണം.കചലവ്വർ്്ധിക്്്ം.
<ചിപെ്:ആദരാഗയ്ംത്പെ്ിെരമായിരിക്്്ം.
ആപഗ്ഹസാഫലയ്മ്ണ്്ാകം്. മനസ്്ംത്പെ്ി
യ്ണ്്ാകം്.വയ്വസ്്െൾ്്പാലിക്്്ം.പ്െിയ
പപ്വർ്്ത്്നദമഖലെകളപ്്റ്്ിധാരണയാകം്.
ൊരയ്നിർ്്വഹണശക്്ിവർ്്ധിക്്്ം.

<ദചാെി:മാൊവിന്അസ്ഖംവർ്്ധിക്്്ം.
ഉദദ്്ശിച്്വിലലഭിച്്െിനാൽ്്ഭ്മിവിലക്്്്വാ
ൻ്് െയാറാകം്. വച്്നിൽ്് അെകപ്്ൊകെ
സ്ക്്ിക്്ണം.ഓർ്്മശക്്ിക്റയം്.മിഥയ്ാപഭ്
മംഉണ്്ാകം്.
<വിശാഖം:പ്െിയഭരണസംവിധാനംഏ
കറ്്ട്ക്്്ം.ആപഗ്ഹങ്്ൾ്്സഫലമാകം്.ചിെി
ത്്ഫലിക്്്ം. ചർ്്ച്്െൾ്് വിജയിക്്്ം. വയ്വ
സ്്െൾ്്പാലിക്്്ം.ക്ടം്ബത്്ിൽ്്സമാധാ
നമ്ണ്്ാകം്.
<അനിഴം :അവയ്ക്്മായപണമിെപാെിൽ്്
നിന്്്ംപിന്്ാറം്.െർ്്മ്്ദമഖലയിൽ്്പ്െിയ
ആശയങ്്ൾ്്ഉത്്വിക്്്ം.പണംെെംകൊട്
ക്്ര്ത.്ജാമയ്ംനിൽ്്ക്്ര്ത.്സദഹാേരസ്
ഹ്ത്സഹായമ്ണ്്ാകം്.
<ത്ദക്്ട്്:അപപ്െീക്്ിെമായിസ്്ാനക്്യ
റ്്മ്ണ്്ാകം്.ഗൗരവമായവിഷയങ്്ൾ്്ലാഘ
വദ്താ്ട്ക്െി ലക്്്യപപ്ാപെ്ിയികലത്്ി
ക്്്ം. സംഘദനത്െവ്സ്്ാനം ഏകറ്്ട്ക്്്ം.
ഔദേ്യാഗിെമായിയാപെ്ദവണ്്ിവരം്.
<മ്ലം:പരിസരവാസിെള്കെഉപപേ്വത്്ാ
ൽ്്മാറിൊമസിക്്്ം.അനാവശയ്മായആധി
ഒഴിവാക്്ണം.കചയ്്ാത്്ക്റ്്ത്്ിന്അപരാ
ധംദെൾ്്ക്്്ം.അവയ്ക്്മായപണമിെപാെി
ൽ്്നിന്്്ംപിന്്ാറം്.
<പ്രാെം:വിട്്്മാറാത്്അസ്ഖത്്ിന്ആ
യ്ർ്്ദവ്്േ-പപ്ക്െിചിെിത്്െൾ്്ത്െങ്്്ം.ഊ

ഹക്്ച്്വെത്്ിൽ്്ലാഭമ്ണ്്ാകം്.വയ്വസ്്െ
ൾ്്പാലിക്്്ം.വിശവ്സെ്ദസവനത്്ിന്പപ്
ശസെ്ിപപെ്ംലഭിക്്്ം.
<ഉപെ്ാെം : നല്്ൊരയ്ങ്്ൾ്്ക്്് കപാത്ജന
പിന്്്ണലഭിക്്്ം.പെ്യവിപെ്യങ്്ളിൽ്്സ
ജീവമാകം്.സ്ൊരയ്െയ്ള്്പപ്വർ്്ത്്നങ്്
ളാൽ്്അപെീർ്്ത്്ിഒഴിവാകം്.
<െിര്ദവാണം :അസ്ഖങ്്ളാൽ്്വിദേശ
യാപെ്മാറ്്ികവക്്്ം. ഉത്്രവാേിത്്്വങ്്ൾ്്
ഏകറ്്ട്ക്്്ം.മനസ്്ംത്പെ്ിദൊന്്്ം.വയ്വ
സ്്െൾ്്പാലിക്്്ം.സ്പരിചിെമായദമഖല
െളിൽ്്പണംമ്െക്്്ം.
<അവിട്്ം :പ്െിയഉദേ്യാഗാവസരംവന്്്
ദചരം്.വരവ്വർ്്ദ്്ിക്്്ം.സന്്ാനസൗഖയ്മ്
ണ്്ാകം്. ആപഗ്ഹങ്്ൾ്് സഫലമാകം്. വി
ജ്്ാനങ്്ൾ്്പങ്്്കവക്്്വാനവസരമ്ണ്്ാ
കം്.
<ചെയം:ക്ടം്ബത്്ികലഅപനെയ്െെ
ളാൽ്് മാറിൊമസിക്്്ം. ഉപൊരം കചയത്്
കൊട്ത്്വരിൽ്്നിന്്്ംവിപരീെപപ്െിെര
ണങ്്ൾ്്വന്്്ദചരം്.ബന്്്വികന്്്അൊല
വിദയാഗത്്ിൽ്്അെീവദഃ്ഖമന്ഭവകപ്്ടം്.
<പ്ദരാര്ട്്ാെി : സ്്ലൊലദബാധമില്്ാ
ക്ത്സംസാരിച്്ാൽ്്അബദ്്മാകം്.വർ്്ഷ
ങ്്ൾ്്ക്്്മ്മ്്്ജാമയ്ംനിന്്വെയിൽ്്പണം
കൊട്ദക്്ണ്്ൊയിവരം്.സവ്സ്്െക്റയം്.
<ഉപെ്ട്്ാെി :ഗ്ഹനിർ്്മ്്ാണംപ്നരാരംഭി
ക്്്ം.ജീവിെപക്്ാളിയ്കെആവശയ്ങ്്ൾ്്പരി
ഗണിക്്്ം. സമ്്ാനപദ്്െിെളിൽ്് വിജയി
ക്്്ം.മാൊപിൊക്്ള്കെആപഗ്ഹങ്്ൾ്്സാ
ധിപ്്ിക്്്ം.
<ദരവെി:പ്പെ്പൗപെ്ാേിെദളാകൊപ്്ംൊമ
സിക്്്വാൻ്് വിദേശയാപെ് പ്റകപ്്ടം്. സവ് 
യംഭരണാധിൊരംലഭിക്്്ം.മംഗളെർ്്മ്്ങ്്
ൾ്്ക്്്ദനത്െവ്ംനൽ്്കം്.കപാത്ദവേിയിൽ്്
ആശംസെൾ്്ദെൾ്്ക്്്വാനിെവരം്.

ഇന്്്നിങ്്ൾക്്്
പ്ബഹ്്പ്രീ ോണിപ്്യ്്്ര
നാരായണൻനമ്്്തിരിപ്്ാട്

അെിൈതൊത്്ലനതാവ്
ത്ഷാര്്വെള്്ാപ്്ള്്ി
(എൻഡിഎെൺവീനർ,
അധയ്ക്്ൻബിഡികജഎസ)്

പാർ്്ശവ്
വ

തെ്രിക്്
കപ്്ട്്ജനവി
ഭാഗങ്്കള
വിളിച്്്ണ
ർ്്ത്്ി,അവ
ര്കെ ആ
ത്്ാഭിമാന

കത്്പെവാളാക്്ിഅവൊശസമര
ങ്്ള്കെപെക്്ളത്്ിൽ്് ദോരിനിറ
ങ്്ാൻ്്ദപ്പരിപ്്ിച്്സംഘാെെൻ്്ആ
യിര്ന്്് െി.വി. ബാബ.് െഴിഞ്്്
ദോയ െറ്ത്്ൊലഘട്്ത്്ിൽ്് െ
കന്്്െലമ്റഅന്ഭവിച്്ിര്ന്്അവ
ഗണനയ്കെെയപ്്നീർ്്,ഇനികോ
ര്െലമ്റക്െിഅന്ഭവിക്്ര്കെ
ന്്്ചിന്്ിക്്്െയം്അെിനന്സ
രിച്്്പപ്വർ്്ത്്ിക്്്െയം്കചയെ്മ
ന്ഷയ്സ്ദന ഹി.ബിഡികജഎസ്എ
ന്്രാപഷ്്്ീയപപ്സ്്ാനത്്ികന്്്പിറ
വിമ്െൽ്്അെിസ്്ാനജനവിഭാഗ
ങ്്ള്കെഉയർ്്ച്്മാപെ്ംലക്്്യംവച്്്
രാപെലില്്ാകെഎദ്ന്കൊപ്്ം പപ്
വർ്്ത്്ിച്്ിര്ന്് ദജ്യഷഠ്സദോേര

കന്്്ദവർ്്പാട്പെര ്ന്്കൊമ്്രം
വാക്്്െളാൽ്്വിവരിക്്്വാൻ്്സാ
ധയ്മല്്.
മഹാത്്ാഅയ്്ക്്ാളിക്്് ദശഷം
അധഃസ്്ിെവിഭാഗകത്്സംഘെി
പ്്ിക്്ാൻ്്വലിയപങ്്്വഹിച്്ദെരള
പ്ലയർ്്മഹാസഭ(കെപിഎംഎസ)്
യില്കെയാണ്െി.വി.ബാബ്കോത്
രംഗത്്് സജീവമായത.് പട്്യഭ്മി
സംരക്്ണ സമിെിയ്കെ ജനറൽ്്
െൺ്്വീനറായിസമരമ്ഖകത്്ത്്ി
യഅദദ്്ഹംഅവൊശസമരമ്ഖ
ത്്്അെിപെറാകെനിന്്്ധീരമായി
ജനങ്്കളനയിച്്്.സാമ്ഹയ്സമെവ്
മ്ന്്ണിഎന്്ദപരിൽ്്പട്്ിെജാെി
സംഘെനെള്കെഏദൊപനമ്ണ്്ാ
ക്്ിശക്്ി കെളിയിക്്്ന്്െിന്പി
ന്്ിൽ്്ബാബ്വികന്്്സംഘാെെമി
െവ്ഉണ്്ായിര്ന്്്.മെപരിവർ്്ത്്
നംകചയെ്വദരയം്പട്്ിെജാെിലി
സ്്്്ിൽ്് ഉൾ്്കപ്്ട്ത്്ാന്ള്് നീക്്
ത്്ികനെികര പട്്ിെജാെിസംഘെ
നെകളദൊർ്്ത്്ിണക്്ിവലിയമ്
ദന്്റ്്ംനെത്്ാൻ്്അദദ്്ഹത്്ിന്െ
ഴിഞ്്്.ശബരിമലെർ്്മസമിെിയ്
കെആഭിമ്ഖയ്ത്്ിൽ്്നെന്്ഭക്്ജ
ന പപ്ദ്ഷ്ഭങ്്ളിലം്സജീവമായി
ര്ന്്്.
ഇെത്പക്്രാപഷ്്്ീയത്്ിൽ്്വിശവ്

സിക്്്െയം്സിപിഐയ്കെസ്്ാ
നാർ്്ഥിയായി കെരക്ഞ്ട്പ്്ിൽ്് മ
ത്്രിക്്്െയം് കചയെ്ിട്്്ള്് ബാ
ബ,്അത്ദപക്്ിച്്ാണ്ബിഡികജ
എസ്ര്പീെരണത്്ിൽ്്പക്്ാളിയാ
യത.്ദെരളത്്ികലപിന്്ാക്്സമ്
ോയക്്ാര്കെഐെയ്നിരയക്്്്ദന
ത്പരമായപക്്്വഹിദക്്ണ്്ച്മെ
ല എസഎ്ൻ്്ഡിപി ദോഗത്്ിനാ
കണന്്്ഉറച്്്വിശവ്സിച്്ിര്ന്്കോ
ത്പപ്വർ്്ത്്െനാണ്ബാബ.് ദോ
ഗംജനറൽ്്കസപെ്ട്്റികവള്്ാപ്്ള്്ി
നദെശൻ്്നയിച്്സമെവ്മ്ദന്്റ്്ജാ

ഥയിൽ്്ആേയ്വസാനംപകക്്ട്ക്്്െ
യം്ജാഥയ്കെസമാപനത്്ിൽ്്ബി
ഡികജഎസ്ര്പീെരിച്്ദപ്്ൾ്്സ്്ാ
പെജനറൽ്്കസപെ്ട്്റിയാവ്െയം്
കചയത്.്
ബിഡികജഎസ് സ്്ാനാർഥിയാ
യി നാട്്ിെയിൽ്് നിന്്് നിയമസഭ
യിദലക്്്ം പിന്്ീട് ആലത്്്രിൽ
നിന്്്ദോകസ്ഭയിദലക്്്ംജനവി
ധിദെട്െയം്കചയത്.്രാപഷ്്്ീയരം
ഗത്്്ജീവിെധാർമിെമ്ലയ്ങ്്കളഉ
യർ്്ത്്ിപ്്ിെിച്്് ജ നമനസ്്്െൾ്്ക്്്
ആശയം് ആദവശവം് പെർ്്ന്്്.
ബാബ്വികന്്്ഉജവ്ലമായവാഗ്്ിെവ്
വം് മിെച്്സംഘാെനമിെവം്ബി
ഡികജഎസികന്്്ആശയംജനങ്്ളി
കലത്്ിക്്്ന്്െിന്ഏകറസഹായ
െമായി.സൗമയ്വം്, േീപെ്വ്മായി
ര്ന്്്ആ നിറസാനിധയ്ം.
നിനച്്ിരിക്്ാത്് ദനരത്്് ൊ
ലം,അദദ്്ഹകത്്െിരശീലയക്്്്പി
ന്്ിദലക്്്വലിക്്്ദ്പ്ൾ്്,ആമന
സ്്്ബാക്്ിവച്്ലക്്്യങ്്ൾ്്അദദ്്ഹ
ത്്ികന്്്സഹപപ്വർ്്ത്്െൻ്്എന്്
നിലയിൽ്്പ്ർ്്ത്്ിയാക്്്െഎന്്
ത്െെമയാണ.്ൊന്ൾ്്കപ്്ട്ന്്ജ
നവിഭാഗത്്ിന്ദവണ്്ിയൗവനവം്,
വാർധെയ്ത്്ികന്്്ആരംഭൊലവം്
സമർ്്പ്്ിച്്അദദ്്ഹംസെയ്ത്്ിൽ്്െ

കന്്്ക്ടം്ബകത്്മറന്്്ദോയിര്
ന്്്. പപ്ധാനമപന്്്ി നദരപദ്്് ദോേി,
ആഭയ്ന്്രമപന്്്ിഅമിത്ഷാത്െങ്്ി
യ ദേശീയ ദനൊക്്ൾ്് ബാബ്വി
കന്്് നിരയ്ാണത്്ിൽ്് അന്ദോച
നം ദരഖകപ്്ട്ത്്ിയത് പശ്ദദ്്യമാ
ണ.് 'ദെരളത്്ിൽ്്ൊദഴക്്ിെയില്
ള്്വർ്്ക്്ിെയിൽ്് സത്്െയ്ർ്്ഹമായ
പപ്വർ്്ത്്നമാണ്െി.വിബാബ്ൊ
ഴച് വച്്ത.് പാവകപ്്ട്്വകര ദസവി
ക്്്ന്്െിലം്അവകരസാമ്ഹയ്മാ
യിശാക്്ീെരിക്്്ന്്െിലം്ബാബ്
വികന്്്പപ്വർ്്ത്്നംപശ്ദദ്്യമാണ.്
ഈ ദഃ്ഖദവളയിൽ്് അദദ്്ഹത്്ി
കന്്്ക്ടം്ബങ്്ൾ്്ക്്്ംസ്ഹ്ത്്്
ക്്ൾ്്ക്്്ംഒപ്്മാണ്എകന്്്ചിന്്െ
ൾ്്'.എന്്ാണ്പപ്ധാനമപന്്്ിനദരപദ്്്
ദോേിഅന്ദോചനസദദ്്ശത്്ി
ൽ്്പറഞ്്ത.്ദെരളത്്ികലസാധാ
രണക്്ാരനായകോത്പപ്വർ്്ത്്െ
ന്ലഭിച്്അംഗീൊരമായിഇെികന
ൊണാം.സ്ദനഹനിധിയായക്ടം്
ബനാഥകന്്്വിദോഗത്്ിൽ്്ആക്
ടം്ബത്്ികന്്്ദഃ്ഖത്്ിൽ്്പങ്്്ദച
ര്ന്്്െികൊപ്്ം അവര്കെ മ്
ൻ്്ദോട്്്ള്്ജീവിെത്്ിൽ്്എല്്ാസ
ഹായവം് നൽ്്ൊൻ്് ബിഡികജഎ
സ്പപ്വർ്്ത്്െർ്്ഉണ്്ാക്കമന്്്ഉറ
പ്്്നൽ്്ക്െയാണ.്

തിങ്്ൊഴ്ചമ്തല്്െിപ്്യെിങ്േെേൾ
െിര്വനന്്പ്രം: പഫ്ിഡജ്,്
വാഷിങ്കമഷീൻ,മിക്സിറി
പ്്യറിങ് െെെൾ, ബ്ക്്്
ദോപ്്്െൾ,റബർദോട്്ങ്്
ളിൽകറയിൻഗാർഡ്കചയ്്ാ
നായിദോക്ന്്കോഴിലാളി
െൾ എന്്ിവർക്്് ദോക്്്
ഡൗൺൊലയളവിൽഇളവ്
നൽെിസർക്്ാർഉത്്രവാ
യി.
പഫ്ിഡജ്,് വാഷിങ് കമഷീ
ൻ,മിക്സിറിപ്്യറിങ്െെെ
ൾെിക്്ളാഴച്രാവികല10മ്
െൽപവെിട്്്അച്്് വകര
പപ്വർത്്ിക്്ാൻ അന്മെി
നൽെി.
ബ്ക്്്ദോപ്്്െൾകൊവ്്,

കവള്്ിേിവസങ്്ളിൽരാവി
കല 10മ്െൽപവെിട്്്അ
ച്്് വകര പപ്വർത്്ിക്്ാൻ
അന്വാേം നൽെിയിട്്്ണ്്്.
റബർദോട്്ങ്്ളിൽമരങ്്ള്
കെ കറയിൻ ഗാർഡ് കചയ്്ാ
നായിദോക്ന്്കോഴിലാളി
െൾക്്്യാപെ്ാന്മെിയം്ന
ൽെിയിട്്്ണ്്്.
കോഴിലാളിെളം് സ്്ാപ
നങ്്ളികലജീവനക്്ാരം്പപ്
വർത്്ിക്്്ദപ്്ൾദപ്ബക്്്േ
കചയിൻ മാർഗനിർദേശങ്്
ൾ െർശനമായി പാലിക്്്
ന്്്കവന്്്ബന്്കപ്്ട്്വർഉറ
പ്്്വര്ത്്ണകമന്്്ഉത്്രവി
ൽവയ്ക്്മാക്്ിയിട്്്ണ്്്.

ലോക്റ്്മെോണാൻ
ലോക്ന്്വമരതെയര്ത്
െിര്വനന്്പ്രം: ദോകറ്്്
കറൊണാൻക്്ിനിക്്ിദലക്്്
ദോക്ന്്വര്കെപെവശം
സെയ്വാങമ്്ലവം് ദോൺ
നമ്്രെക്്ംദോകറ്്്കറസം
ബന്്ിച്്വിശേവിവരങ്്ളം്
ഉകണ്്ക്്ിൽ െെയര്കെന്്്
സംസ്്ാനകോലീസ്ദമധാ
വിദോക്നാഥ്കബഹ്റജില്്ാ
കോലീസ് ദമധാവിെൾക്്്
നിർദേശംനൽെി. ദോകറ്്്
കറ ൊണാൻ ദോക്ന്് മ്
െിർന്്പൗരന്്ാർഉൾകപ്്കെ
യ്ള്്വകരപലയിെങ്്ളിലം്
െെഞ്്്കവന്് റിദപ്്ർട്്ി

കന്്് അെിസ്്ാനത്്ിലാണ്
നിർദദ്്ശം.

ഇങ്്കന യാപെ്
കചയ്്്ന്്വർസാമ്ഹിെഅ
െലം ഉൾകപ്്കെയ്ള്് ആ
ദോഗയ് മാർഗനിർദേശങ്്ൾ
പാലിക്്ണം.സംശയംദോ
ന്്ിയാൽകോലീസ്ഉദേ്യാഗ
സ്്ർക്്് ദോകറ്്്കറ ദോ
ണിൽവിളിച്്്സംശയനിവ്
ത്്ിവര്ത്്ാം.എന്്ാൽഅ
െയ്ാവശയ്സദ്്ർഭങ്്ളിൽമാ
പെ്ദമഅെിന്മ്െിരാവ്എ
ന്്്ം സംസ്്ാന കോലീസ്
ദമധാവിനിർദേശിച്്്.

സഹായംലതെിസീരിയല്്
പ്ൈവര്്ത്്േര്്
െിര്വനന്്പ്രം: ദോക്്്
ഡൗൺൊരണംബ്ദ്്ിമ്ട്്ി
ലായസീരിയൽദമഖലയിൽ
പപ്വർത്്ിക്്്ന്്വർക്്്അെി
യന്്ിരദ്രിൊശവ്ാസസഹാ
യംനൽെണകമന്്്സർക്്ാ
ര്മായിനെത്്ിയചർച്്യിൽ
മലയാളംകെലിവിഷൻപഫ്ദട്്
ണിറ്്ിആവശയ്കപ്്ട്്്.മപന്്്ിമാ
രായഎ.കെബാലൻ,െെെം
പള്്ിസ്ദരപദ്്്ൻഎന്്ിവര്
മായി കവദവ്്കറ നെത്്ിയ
ക്െിക്്ാഴച്യിൽകപ്ഫദട്്ണി
റ്്ികചയർമാൻജി.ജയക്മാ
ർ,പവസ്കചയർമാൻഎസ.്

ൊർത്്ിദെയൻ, ജനറൽ
കസപെ്ട്്റിപി.സ്ദരഷ്ഉണ്്ി
ത്്ാൻ എന്്ിവർ പകക്്ട്
ത്്്.സംഘെനഉന്്യിച്്ആ
വശയ്ങ്്ൾ പരിഗണിക്്്കമ
ന്്്മപന്്്ിഎ.കെ.ബാലൻഅ
റിയിച്്്.
പഫ്കറ്്ണിറ്്ി ഉന്്യിച്്ആവ
ശയ്ങ്്ൾമ്ഖയ്മപന്്്ിയ്കെപശ്
ദ്്യിൽകപട ്ത്്്കമന്്്ംഗ
വൺകമന്്്ികന്്്ഭാഗത്്്നി
ന്്്ംഅന്ഭാവപ്ർണമായ
നെപെിയ്ണ്്ാവ്കമന്്്ം മ
പന്്്ിെെെംപള്്ിസ്ദരപദ്്്ൻ
അറിയിച്്്.

വലോജനങ്്െില്്89%ലൈര്ലെയ്ം
ആലോഗ്യംത്പ്തിേരം
െിര്വനന്്പ്രം: കൊവിഡ്
വയ്ാപിക്്്ന്്സാഹചരയ്ത്്ിൽ്്
ഇത്വകരസംസ്്ാനകത്്30
ലക്്ദത്്ളംവദോജനങ്്ള്
കെആദോഗയ്വിവരങ്്ൾ്്ആം
ഗൻവാെി ജീവനക്്ാർ്്അദന്വ
ഷിച്്്െകണ്്ത്്ിയൊയിമപന്്്ി
കെ.കെ. പശലജഅറിയിച്്്.
െിര്വനന്്പ്രം2,81,051,കൊ
ല്്ം 2,81,951, പത്്നംെിട്്
1,53,954, ആലപ്്്ഴ 2,26,961
ദൊട്്യം 2,53,075, ഇട്ക്്ി
1,06,202, എറണാക്ളം
2,50,471,ത്ശ്ർ്്3,39,455,പാല
ക്്ാട് 2,15,214, മലപ്്്റം
2,98,972, ദൊഴിദക്്ട്
1,74,342, വയനാട് 69,004, െ
ണ്്്ർ്് 1,94,152,ൊസർ്്ദോഡ്
1,04,192എന്്ിങ്്കനയാണ്ജി
ല്്െിരിച്്്വദോജനങ്്ള്കെആ
ദോഗയ്വിവരങ്്ൾ്്ദോൺ്്വഴി
ദശഖരിച്്ത.്

ജില്്െളിൽ്്സാമ്ഹയ്നീെിവ
ക്പ്്ികന്്് ദനത്െവ്ത്്ിൽ്് സീ
നിയർ്്സിറ്്ിസൺ്്കസല്്്ംവനി
ൊശിശ്വിെസനവക്പ്്ികന്്്
െീഴിൽ്്ഐസിഡിഎസ്ഉദേ്യാ
ഗസ്്രം്ആംഗൻവാെിജീവന
ക്്ാരം് ദചർ്്ന്്ാണ്വിവരദശ
ഖരംനെ ത്്ിയത.്ഈവിവരങ്്
ൾ്്സാമ്ഹയ്നീെി വക്പ്്ിനം്
െദദ്്ശസവ്യംഭരണ സ്്ാപന
ങ്്ൾ്്ക്്്ംആദോഗയ്പപ്വർ്്ത്്
െർ്്ക്്്ം പെമാറി മെിയായ
സഹായങ്്ൾ്് നൽ്്െി വര്ന്്
ൊയം്മപന്്്ിവയ്ക്്മാക്്ി.
ആേയ്മായാണ് ഐസിഡി
എസ്പപ്വർ്്ത്്െർ്്മ്ദഖനപ്
ർ്്ണമായം്ഡിജിറ്്ലായിസമ്ാ
ർ്്ട്്് ദോണ്െൾ്് വഴി ബ്ഹ
ത്്ായവിവര ദശഖരണംനെ
ത്്്ന്്ത.് വദോജനങ്്ളിൽ്്
89ശെമാനംദപര്ദെയം്ആ
ദോഗയ്ംത്പെ്ിെരമാകണന്്ാ

ണ്െ കണ്്ത്്ിയത.്ദോശംആ
ദോഗയ്ാവസ്്യില്ള്് 11ശെ
മാനംവദോജനങ്്ള്കെവിവ
രങ്്ൾ്് ബന്്കപ്്ട്്വർ്്ക്്് ന
ൽ്്െി മെിയായ ചിെിത്് ന
ൽ്്കം്.60ശെമാനംദപർ്്ദോ
ഗങ്്ൾ്്ക്്്സ്്ിരമായി മര്ന്്്
െഴിക്്്ന്്വരാണ.്10.20 ശെ
മാനം ദപർ്്ഹ്ദപ്ോഗം,വ്ക്്
ദോഗങ്്ൾ,െയ്ാൻ്്സർ്്ത്െങ്്ി
യ ദോഗങ്്ൾ്്ക്്് മര്ന്്് െഴി
ക്്്ന്്്ണ്്്. 20ശെമാനംദപ
ർ്്ക്്്പെവശംമര്ന്്ികല്്ന്്്
െകണ്്ത്്ിയിട്്്ണ്്്.ഇവർ്്ക്്്മ
െിയായ മര്ന്്്െൾ്് ലഭയ്മാ
ക്്ാൻ്്നെപെിെൾ്്സവ്ീെരിച്്്
വര്ന്്്.

5.44 ശെമാനം ദപർ്്ക്്് െ
മ്്്യ്ണിറ്്ി െിച്്കന്്് ദസവനം
ആവശയ്മ്ണ്്്.ഇവര്കെവിവര
ങ്്ൾ്്െദദ്്ശസവ്യംഭരണസ്്ാ
പനങ്്ൾ്്ക്്്പെമാറിയിട്്്ണ്്്.

ടി.വി.ബാബു

കൊവിഡ്ഭീതിയില്്നിന്്്
മ്ക്്മായിലക്്ദവ്ീപ്
മട്്ാദച്്രി: കൊദോണാ
പവറസ്ദോഗഭീെിയിൽനി
ന്്്ലക്്േവ്ീപ്സമ്ഹങ്്ൾ
ക്്് മ്ക്്ി. േവ്ീപ്െളിൽ നി
ന്്്ം കൊവിഡ് ദോഗം റി
ദപ്്ർട്്് കചയ്്ാത്്തം് െട്
ത്്നിരീക്്ണങ്്ളം്ദോഗ
മ്ക്്ിക്്ിെയാക്്ിയൊയാ
ണ്അധിക്െർച്ണ്്ിക്്ാട്്്
ന്്ത.് കൊച്്ിയിൽ നികന്്
ത്്ിയേവ്ീപ്നിവാസിെള്കെ
ഹൗസ്െവ്ാറപന്്്ൽ ൊലാ
വധി ഏപപ്ിൽ 10ന് െീര്െ
യം്ആർക്്്ംദോസറ്്ീവ്റി
ദപ്്ർദട്,് ദോഗലക്്ണങ്്
ദോപപ്െെമാൊത്്ത്മാണ്
േവ്ീപ്സമ്ഹത്്ി കന്്്ദോഗ
മ്ക്്ിക്്ാധാരം. ദെരള
ദ്ത്ട്ദചർന്്്ള്്േവ്ീപ്സ
മ്ഹത്്ിൽ കൊച്്ി, ദൊഴി
ദ്ക്ട്,മംഗലാപ്രംഎന്്ി
വിെങ്്ളിൽ നിന്്ാണ് യാ
പെ്ാ -ചരക്്്നീക്്ങ്്ൾനെ
ക്്്ന്്ത.് ട്റിസവം് മത്്്യ
ബന്്നം ൊർഷിെ ദമഖ ല
യ്മാണ് േവ്ീപ്െളിദലത.്
കൊവിഡ്മഹാമാരിദോഗഭീ
െി ത്െങ്്ിയ മാർച്്് 16ന് 
കൊച്്ിയിലം്  ദൊഴിദ്ക്
ടം് നിന്്്മായി3500ഓളം
ദപർലക്്േവ്ീപിദലക്്്യാപെ്
കചയെ്ിട്്്ണ്്്. ഇവകര െട്
ത്് ദോഗപരിദോധനനെ

ത്്ിയാണ് വാസദെപദ്്്ത്്ി
ദലക്്യച്്ത.്ഇവർനിരീക്്
ണത്്ില്മായിര്ന്്്. ക്ൊ
കെമാർച്്്25-26േിനങ്്ളി
ൽഅവസാനഘട്്മായ്ള്്െ
പ്്ൽയാപെ്യിൽകൊച്്ിയിൽ
നിന്്് ഏൊനം് ദപരം് എ
ത്്ിയിര്ന്്്. ഇവരാണ്ഏ
പപ്ിൽ10വകരകൊവിഡ്ദോ
ഗ നീരീക്്ണത്്ില്ണ്്ായി
ര്ന്്ത.്ദോഗഭീെിയ്കെപാ
ശ്്ാത്്ലത്്ിൽഅെിയന്്ി
രസാഹചരയ്ം ദനരിട്ന്്െി
ന്സംവിധാനവം്ഏർകപ്്
ട്ത്്ിയിട്്്ണ്്്.ആേയ്ഘട്്ത്്ി
ൽ രണ്്് മഹാരാപഷ്്്ക്്ാർക്്്
പനി റിദപ്്ർട്്് കചയെ്ദോ
കെഇവകരനീക്്്െയം്േീപി
ൽ പപ്ദവശനവിലദക്്ർകപ്്
ട്ത്്്െയം് കചയത്.് നില
വിൽ ദൊഴിദ്ക്ട,് കൊച്്ി
നഗരങ്്ളിലായി 100 ഓളം
േവ്ീപ്വാസിെള്കണ്്ന്്ാണ്
െണക്്്.ഇവരം്സ്രക്്ിെ
രാണന്്ാണ്അധിക്െർപ
റയ്ന്്ത.്

ചെലവ ്ച ്ര ്ക്്ി നി യ മ സ ഭ
ഇ നി പ ഠ ന യാ തര് വേ ണ്് 
സവ്ന്്ംലേഖകൻ
െിര്വനന്്പ്രം:നിയമസഭാസമിെിയ
െള്കെയാപെ്െളെക്്ംകവട്്ിക്്്റച്്്ചില
വ്ച്ര്ക്്ൽ്്നെപെിെൾ്്ക്്്ത്െക്്ംക്റി
ച്്്.ഇെിന്പ്റകമനിയമസഭാകസപെ്ദട്്
റിയറ്്ിൽ്്പ്െിയെസെ്ിെസ്ഷ്്ിക്്ൽ്്
പ്ർ്്ണ്്മായി മരവിപ്്ിക്്്വനം് െീര്മാ
നംഎട്ത്്്.
ദൊവിഡ്പപ്െിദരാധപപ്വർ്്ത്്നങ്്ളി
ൽ്് സർ്്ക്്ാരിന് പിന്്്ണ നൽ്്ക്ന്്െി
നാണ്വിവിധങ്്ളായകചലവ്ച്ര്ക്്ൽ്്
നെപെിെൾ്് സവ്ീെരിക്്ാൻ്് െീര്മാനിച്്
കെന്്് സപ്ീക്്ർ്് പി. പശ്ീരാമക്ഷണ്ൻ്്
അറിയിച്്്.എംഎൽ്്എമാര്കെആസെ്ി
വിെസനഫണ്്്ദൊവിഡ്പപ്െിദരാധപപ്
വർ്്ത്്നങ്്ൾ്്ക്്ായിസവ്ന്്ംമണ്്ലത്്ി
ദലാഅനിവാരയ്മായ സാഹചരയ്ങ്്ളിൽ്്
ജില്്യിദലാവിനിദയാഗിക്്ാൻ്് പപ്ദെ്യെ

അന്മെി നൽ്്െണകമന്്് ഗവകമ്്ന്്്ി
ദനാട്ആവശയ്കപ്്ട്കമന്്്ംസപ്ീക്്ർ്്പറ
ഞ്്്.
നിയമസഭാകസപെ്ദട്്റിയറ്്്പ്െിയവാ
ഹനങ്്ൾ്് വാങ്്ില്്ന്് െീര്മാനം എട്
ത്്ിട്്്ണ്്്.നിലവില്ള്്വാഹനങ്്ള്കെ
വിനിദയാഗത്്ിൽ്് നിയപന്്്ണവം് കൊ
ണ്്്വന്്ിട്്്ണ്്്.
നിയമസഭാസമിെിെള്കെഅന്്ർ്്സം
സ്്ാന പഠനയാപെ്െളെക്്മാണ്  നിയ
പന്്്ിക്്്ന്്ത.്നിയമസഭാകസപെ്ദട്്റിയറ്്ി
കന്്്പരിഗണനയില്ള്്നിർ്്മ്്ാണപപ്വ
ർ്്ത്്നങ്്ളിൽ്് കെണ്്ർ്് നെപെിെൾ്് പ്
ർ്്ത്്ീെരിച്്ഒര്പപ്വ്ത്്ിഒഴികെയ്ള്്
എല്്ാപപ്വർ്്ത്്നങ്്ളം്നിർ്്ത്്ി
സാമ്്ത്്ിെ ബാധയ്െ ച്ര്ക്്്ന്്െി
ദലക്്ായിനിയമസഭാകസപെ്ദട്്റിയറ്്ികന്്്
നെപ്്്കചലവിനങ്്ള്കെപട്്ിെപരിദശാ

ധിച്്്ഇകന്്്ണൽ്്സപ്ക്്ട്്ിനിവഴിഅനിവാ
രയ്മല്്ാത്്പർ്്ദച്്സിങ്ഉൾ്്കപ്്കെഎല്്ാ
ദമഖ ലെളിലം് കചലവ് ച്ര്ക്്ലിന്ദവ
ണ്്ിനിർ്്ദേശങ്്ൾ്്സമർ്്പ്്ിക്്ാനായിപപ്
ദെ്യെസമിെികയയം്നിദയാഗിച്്ിട്്്ണ്്്.
സാമാജിെര്കെവാസസ്്ലത്്്ഏറ്്വം്
അനിവാരയ്മായെല്്ാത്്അറ്്ക്റ്്പ്്ണിെ
ൾ്്നിയപന്്്ിക്്്വാനം്െീര്മാനിച്്ിട്്്ണ്്്.
നിയമസഭയിൽ്്ഇദപ്ാ്ൾ്്പപ്വർ്്ത്്ിച്്്
കൊണ്്ിരിക്്്ന്്24മണിക്്്ർ്്കഹൽ്്പ്
കഡസക്്്ിൽ്്ഇെിദനാെെംമ്വായിരത്്ി
ലധിെംദപർ്്പലെരത്്ില്ള്്സഹായ
ങ്്ൾ്്ക്്ായി ബന്്കപ്്ട്െയ്ണ്്ായി.നി
യമസഭാജീവനക്്ാര്കെദനത്െവ്ത്്ിൽ്്
െിര്വനന്്പ്രംദൊർ്്പ്്ദറഷനികലസാ
മ്ഹിെഅട്ക്്ളയിദലക്്്എല്്ാേിവസ
വം്200ഭക്്ണകപ്ാ്െിെൾ്്നൽ്്െിവര്
ന്്്കണ്്ന്്്ംസപ്ീക്്ർ്്അറിയിച്്്

മെഡിക്്ല്്ലോമെജിന്ഐഎംഎയ്മെവിസ്ക്
െിര്വനന്്പ്രം: ദൊവിഡ്
സ്്ിരീെരിക്്്ന്്െിന്ള്്
സാമ്്ിൾ്് ദശഖരണം സ്ര
ക്്ിെമായം്ദവഗത്്ിലം്കച
യ്്ാൻ്് െഴിയ്ന്് വിസ്ക്
(WISK - Walk in Sample Kiosk
)സംവിധാനംഐ.എം.എ.െി
ര്വനന്്പ്രവം്ഐ.എസ.്
ആർ്്.ഒ. വിമൻ്്സ്എംദല്്യീ
സ്കബനവലന്്്്ദോറംെിര്
വനന്്പ്രവം്ദചർ്്ന്്്െിര്
വനന്്പ്രംകമഡിക്്ൽ്്ദൊ
ദളജിന് പെമാറി. ഐ.എം.
എ. െിര്വനന്്പ്രം പപ്സി
ഡന്്്് ദോ. അന്പമ കമഡി

ക്്ൽ്് ദൊദളജ് സ്പപ്ണ്്്
ദോ. എം.എസ.്ഷർ്്മ്്േിനാ
ണ്ഈസംവിധാനംപെമാ
റിയത.്ഐ.എം.എ.െിര്വന
ന്്പ്രംകസപെ്ട്്റിദോ.പശ്ീ
ജിത്്്, ദോ. സിബിക്രയ്ൻ്്
ഫിലിപ്്്, ദോ. ആർ്്.സി. പശ്ീ
ക്മാർ്്,ദോ.ജയപപ്ൊശ,്ഗ
സീല്്ഇനറ്ീരിയൽ്്സ്എം.ഡി.
ബിജ്എന്്ിവർ്്പകക്്ട്ത്്്.
കൊദോപവറസ്ക്ട്െ
ൽ്്ദപരിൽ്്റിദപ്്ർ്്ട്്്കചയ്്കപ്്
ട്ന്് സാഹചരയ്ങ്്ൾ്് ഉണ്്ാ
യാലം്സാമ്ഹയ്വയ്ാപനംഉ
ണ്്ായാലം്സാമ്്ിൾ്് ദശഖര

ണം വർ്്ദ്്ിച്് ദോെിൽ്് നെ
ദത്്ണ്്ത്ണ്്്.സാമ്്ിൾ്്ദശഖ
രിക്്്ന്്െിന്ള്് വയ്ക്്ിെ
കള പപ്ദെ്യെവാഹനങ്്ളിൽ്്
ആശ്പപെ്ിെളിൽ്്എത്്ിച്്ാ
ണ് സാമ്്ിൾ്് ദശഖരിക്്്ന്്
ത.്സാമ്്ിൾ്്ദശഖരിക്്്ന്്പെ്ി
യാജിൽ്്(TRIAGE)ആശ്പപെ്ി
ജീവനക്്ാർ്്പിപിഇ(ദപർ്്സ
ണൽ്് കപ്പാട്്കറ്്്ീവ് എെവ്ിപ്
കമന്്്്) ധരിച്്ാണ് സാമ്്ിൾ്്
ദശഖരിക്്്ന്്തം്.
ഏൊണ്്് ആയിരം ര്പ
ദോളംവര്ന്്ഈസ്രക്്ാ
ആവരണങ്്ൾ്് ഒരിക്്ൽ്് മാ

പെ്ദമഉപദോഗിക്്്വാനം്െ
ഴിയ.്ഈ പപ്ാദോഗിെബ്
ദ്്ിമ്ട്്്െൾ്്പരിഹരിക്്ാനം്
ക്െിയാണ് വാക്്് ഇൻ്് ദൊ
വിഡ് െിദോസ്ക്്ിന് ര്പം
നൽ്്െിയത.്ഇത്ഉപദോഗിച്്്
സാമ്്ിൾ്് ദശഖരിക്്്വാൻ്്
ദോഗിദോദോഗബാധസംശ
യിക്്കപ്്ട്ന്് ആള്െദളാ
ആശ്പപെ്ിയിൽ്്വദരണ്്ിവ
രിെയില്്.
ഏകെക്്ിലം് പപ്ദേശത്്്
ദൊവിഡ് െിദോസ്ക്്് ൊ
ൽ്്ക്്ാലിെമായിസ്്ാപിച്്്വ
ലിയദോെിൽ്്സാമ്്ിള്െൾ്്

ദശഖരിക്്ാൻ്് സാധിക്്്ം.
സാമ്്ിൾ്്ദശഖരിക്്്വാൻ്്നി
ദോഗിക്്കപ്്ട്ന്്ആദോഗയ്
പപ്വർ്്ത്്െർ്്പി.പി.ഇ. െിറ്്്
െൾ്് ധരിദക്്ണ്്െില്് എന്്
ൊണ് ഏറ്്വം് ആശവ്ാസെ
രം.ജീവനക്്ാര്കെസ്രക്്ി
െെവ്ംഉറപ്്്വര്ത്്ികൊണ്്്
െകന്് പരമാവധി സാമ്്ിൾ്്
ദശഖരണം സാധയ്മാക്്്ന്്
ൊണ്ഈ സംവിധാനം. രാ
ജയ്ത്്്ആേയ്മായിഈസം വി
ധാനം എറണാക്ളം കമഡി
ക്്ൽ്്ദൊദളജിലാണ്നെപ്്ാ
ക്്ിയത.്

പര്വാസിഅവഗണന
മാപ്്ർഹിക്്ാത്്ത:്
വവണ്വോരാൽ

വ്യാജവാറ്്്ലോബിയ്ക്്്പൈനാപ്്ിൾസ്ലഭം
കൊച്്ി/മട്്ാദച്്രി:ദോക്ഡൗൺരണ്്ാഴച്പി
ന്്ിട്്ദോകെഎറണാക്ളംജില്്യിൽവയ്ാജവാറ്്്
വയ്ാപെമായി.ബാറ്െളം്ഔട്്്കലറ്്്െളം്പ്ട്്ി
ക്്ിെക്്്ന്്ദോകൊപ്്ംഎറണാക്ളം, ഇട്ക്്ി
ജില്്െളികലപപനാപ്്ിൾവിള കവട്പ്്്ംവയ്ാജ
വാറ്്്സംഘത്്ിന്ത്ണയായിട്്്ണ്്്.എറണാക്
ളംജില്്യ്കെെിഴക്്ൻദമഖലെളിലം്പശ്്ിമ
കൊച്്ിയിലം്െഴിഞ്്േിവസങ്്ളിൽനിരവധി
ദപരാണ്വയ്ാജവാറ്്ിന്പിെിയിലായത.്രണ്്്യ ്
വാക്്കളപള്്്ര്ത്്ിയിൽ്്അറസ്്്്്കചയെ്െിന്
പിന്്ാകലമ്ന്്്ദപർ്്ക്മ്്ളങ്്ിയിൽ്്നിന്്്പി
െിയിലായി.ശർക്്രയം്െറ്െപ്്ട്്യം്ൊെിരി
പ്്്വം്കചറ്പയറം്സ്ചിദോെമ്്്ംപപനാ
പ്്ിൾെരയാമ്്്എ ന്്ിവദചർത്്്വലിയദോെി
ൽവാഷ്ഉണ്്ാക്്ികപകട്്ന്്്പാെമാക്ന്്െിന്
ദവണ്്ിഈസ്്്്്ഇട്്്പാെകപ്്ട്ത്്ിയവാഷ്വീട്്ി

കലഅട്ക്്ളഭാഗത്്്നിന്്്ംവാറ്്ിഎട്ത്്്
കൊണ്്ിര്ന്്സമയത്്്ക്മ്്ളങ്്ിസവ്ദേശിെ
ളായമട്്മൽവീട്്ിൽ ദോഷിഎന്്്വിളിക്്്ന്്
ദോസഫ(്42),ച്ട്ൊട്പപ്ിയേർശിനിദോഡിൽ്്,
ൊന്്ിക്്ൽവീട്്ിൽക്ഞ്്്എന്്്വിളിക്്്ന്്ഹ
നീഷ്ക്മർ(38), മേർകെദരസദോഡിൽ്്െണ്്
ദച്്രിവീട്്ിൽ  ദോളിഎന്്്വിളിക്്്ന്് ദോ
ബ(്42)എന്്ിവകരമട്്ാദച്്രിഎകപ്സസ്ഇ
ൻസക്പകറ്്്ർപി.ഇ.പഷബ്വം്പാർട്്ിയം്പി
െിക്െിയത്.
പപനാപ്്ിൾെൃഷിയ്കെസിരാദെപദ്്്ംമ്വാ
റ്്്പ്ഴയികലവാഴക്്്ളമാണ.്ദോക്ഡൗൺൊ
ലത്്് ഇവികെ പപനാപ്്ിൾ കെട്്ിക്്ിെക്്്ന്്
ദോകെെിദോയക്്്്വില20ര്പവകരയായിൊ
ഴന്്്്.പപനാപ്്ിൾവിലക്്്റവിൽലഭിക്്്ന്്ത്
വയ്ാജവാറ്്്സംഘത്്ിന്ത്ണായായിട്്്ണ്്്.

നയ്്ഡൽഹി:
കൊവിഡ്
വയ്ാപനം ര്
ക്്മായിരി
കക്,് ഗൾഫ്
ഉൾകപ്്കെവി
ദേശരാജയ്ങ്്
ളിൽഅെകപ്്
ട്്്ദോയമലയാളിെളെക്്മ്ള്്
പപ്വാസിെകള വിധിയ്കെ ോ
ക്്ിണയ്ത്്ിന്വിട്്്കൊട്ക്്
ര്കെന്്് എഐസിസി ജനറ
ൽകസപെ്ട്്റി കെ.സി. ദവണ്
ദോപാൽആവശയ്കപ്്ട്്്. സാ
മ്്ത്്ിെദമഖലയക്്്്ശക്്മാ
യഅെിത്്റ പെർന്് പപ്വാ
സിസമ്ഹകത്്സംരക്്ിക്്ാ
ൻഇെകപെല്െൾനെത്്ാത്്
ദെപദ്്്,സംസ്്ാനസർക്്ാര്
െൾ മാപ്്ർഹിക്്ാത്് അനാ
സ്്യാണ്ൊണിക്്്ന്്കെന്്്
ദവണ്ദോപാൽ ക്റ്്കപ്്ട്
ത്്ി.
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നയ്്ഡൽഹി:ചാദ്്്നിമഹ
ൽപര്റദശത്്്13മ്സ്്ിം
രള്്ികളിൽതാമസി
ച്്ിര്ന്്102റരകര
പ്റത്്്കൊണ്്്വ
ന്്തിൽ52റരർക്്്
കൊവിഡ്സ്്ിരീകരി
ച്്്.ഇതിൽഏകററപ്്
രം്നിസാമ്ദീൻതബ്
െീഗ്സറമ്്ളനത്്ിൽര
കങ്്ട്ത്്വരാണ.്ഡൽ
ഹിയികെ30റോട്്്സറ്ോ
ട്്്കളിൽഉൾകപ്്ട്്താണ്ചാ
ദ്്്നിമഹൽ.കഴിഞ്്നാല്ദിവസ
ത്്ിനികെകസൻപെ്ൽഡൽഹിപര്റദശ
കത്്മ്ന്്്റരർകൊവിഡ്ബാധിച്്്മരി
ച്്തായം്സീനിയർസർക്്ാർഉറദ്ോഗസ്്
ൻരറഞ്്്.
കഴിഞ്്അഞ്്്ദിവസമായിനെത്്ിയ

ശക്്മായകതരച്്ിെിൊണ്രള്്ികളിൽഒ
ളിച്്്താമസിച്്ിര്ന്്102റരകരകകണ്്
ത്്ിയകതന്്്ംഉറദ്ോഗസ്്ൻ.ഇവരിൽവി
റദശികള്മ്ണ്്്.ഇവകരഅറപ്്ൾതകന്്
കവ്ാറവ്്്ൻകസ്്്റ്കളിറെക്്്മാറ്്ിയി
ര്ന്്്.ആരാധനാെയങ്്ളിൽആള്കൾ
താമസിക്്്ന്്്കണ്്ന്്്സ്ചനെഭിച്്റപ്്
ൾതകന്്എല്്ാവരം്ആറോഗയ്മപന്്്ാെയ
വ്മായിബന്്കപ്്ൊൻനിർറദശംനൽകി
യിര്ന്്്.എന്്ിട്്്ംഹാജരാകാകതവന്്
റൊകെയാണ്ശക്്മായകതരച്്ിൽനെ
ത്്ിയത.്ഈറമഖെയികെകൊറോണ
വയ്ാരനംതെയ്ന്്തിന്പര്റത്യകരദ്്തി
ആവിെക്രിച്്ിട്്്കണ്്ന്്്സർക്്ാർ.പര്റദ
ശംമ്ഴ്വൻഅണ്നാശിനിതളിച്്്.
മരണമെഞ്്വരം്കൊറോണസ്്ിരീ

കരിച്്വര്മായിബന്്മ്ള്്വകരകകണ്്

ത്്ിവീട്കളിൽകവ്ാറ
വ്്്ൻകചയ്്്കയാണ.്
ഇവിട്കത്്താമസ
ക്്ാകരപ്റത്്ിറങ്്ാ
ൻഅന്വദിക്്്ന്്ി
ല്്.അവശയ്വസത്്ക്്
ൾവീട്കളിൽഎത്്ി
ക്്്കയാണ.്തബ്െീഗ്
സറമ്്ളനവ്മായിബ
ന്്കപ്്ട്്്കൊവിഡ്സ്്ി

രീകരിച്്വരിൽഇര്രറൊ
ളംറരർരാജയ്ത്്്ഇത്വകര

മരിച്്ിട്്്കണ്്ന്്്സർക്്ാർരറ
യ്ന്്്.തബ്െീഗ്സറമ്്ളനത്്ിൽര

കങ്്ട്ത്്2300ൽഏകററരകരമാർച്്്അ
വസാനംനിസാമ്ദീനികെമർക്്സ്കകട്്ിെ
ത്്ിൽനിന്്്പ്റത്്്കൊണ്്്വന്്ിര്
ന്്്.ഇവരിൽനിരവധിവിറദശകള്മ്ണ്്ാ
യിര്ന്്്.ഒമ്്തിനായിരറ്ത്ളംറരർസ
റമ്്ളനത്്ിൽരകങ്്ട്ത്്തായാണ്കര്
ത്ന്്ത.്ഇവരിൽക്കററപ്്ർരിന്്ീട്രാ
ജയ്ത്്ിക്്്വിവിധഭാഗങ്്ളികെത്്ി.ജന്
വരിഒന്്ിന്റശെം2100വിറദശികൾഇ
ന്്്യയികെത്്ിരാജയ്ത്്ിക്്്വിവിധഭാഗ
ങ്്ളിൽതബ്െീഗ്പര്വർത്്നങ്്ളിൽര
കങ്്ട്ത്്്കവന്്ാണ്റകപദ്്്ആഭയ്ന്്രമ
പന്്്ാെയംവയ്ക്്മാക്്്ന്്ത.്
ഇത്വകര900ൽഅധികംകൊറോണ

റോഗികളാണ്ഡൽഹിയില്ള്്ത.്ഇവരി
ൽഅറ്ന്റോളംറരർതബ്െീഗ്സറമ്്ള
നവ്മായിബന്്കപ്്ട്്വരാണ.്മാസക്്ധ
രിക്്ണകമന്്സർക്്ാർനിർറദശംരാെി
ക്്ാത്്വർകക്്തിറരഡൽഹികോെീസ്
കർശനനെരെികൾസവ്ീകരിക്്്ന്്്ണ്്്.
നിരവധിറരർകക്്തിറരറകസ്രജിസ്്്്ർ
കചയത്.്

21റരർക്്്കൊവിഡ്സ്്ിരീകരിച്്തി
കനത്െർന്്്ഡൽഹിറസ്്്്റ്്്കയ്ാൻസർഇ
ൻസ്്്്ിറ്്്യ്ട്്ിക്്്പര്വർത്്നംനിർത്്ിവച്്്.
സർക്്ാർനെത്്്ന്്ഈആശ്രപത്ിഇ
ന്്കെഒര്വട്്ംഅണ്വിമ്ക്്മാക്്ി.തി
ങ്്ളാഴച്വീണ്്്ംഇത്ത്െരം്.ഇവികെപര്
റവശിപ്്ിച്്ിര്ന്്റോഗികകളസമീരമ്ള്്
സവ്കാരയ്സ്്ാരനത്്ിറെക്്്മാറ്്ി.ആശ്
രപത്ിയില്ണ്്ായിര്ന്്മ്ന്്്കയ്ാൻസർ
റോഗികൾക്്്വയ്ാഴാഴച്കൊവിഡ്സ്്ിരീ
കരിച്്ിര്ന്്്.റോകറ്്്റം്ഒമ്്ത്രാരാകമ
ഡിക്്ൽസ്്്്ാഫം്റോഗംസ്്ിരീകരിച്്വരി
ൽഉൾകപ്്ട്ന്്്.
വിജയമായിഓപ്്ററെൻെീൽഡ്
കിഴക്്ൻഡൽഹിയികെറോട്്്സറ്ോ

ട്്ായിര്ന്്ദിൽൊദ്ഗാർഡൻഇറപ്്ൾ
കൊറോണമ്ക്്പര്റദശമായതായിഡൽ
ഹിസർക്്ാർപര്ഖയ്ാരിച്്്.സർക്്ാരിക്്്
ഓപ്്ററെൻെീൽഡ്രദ്്തിവിജയംക
ണ്്തായിസംസ്്ാനആറോഗയ്മപന്്്ിസ
റത്യദ്്ർജയിൻരറഞ്്്.കഴിഞ്്രത്്്
ദിവസവം്ഇവികെആർക്്്ംകൊവിഡ്
സ്്ിരീകരിച്്ിട്്ില്്.
പര്റദശംമ്ഴ്വൻഅെച്്ിട്ക,വീട്കളി

ൽകവ്ാറവ്്്ൻകചയ്്്ക,അവശയ്വ
സത്്ക്്ൾവിതരണംകചയ്്്ക,അണ്ന
ശീകരണപര്വർത്്നങ്്ൾനെത്്്ക,എ
ല്്ാവീട്കളിലം്ഇെക്്ികെരരിറോധനന
െത്്്ക,ഐകൊറെെൻ,പെ്ാക്്ിങ്എ
ന്്ിവകയല്്ാംഉൾകപ്്ട്്താണ്മ്ഖമപന്്്ിഅ
രവിദ്്്കകജരിവാൾപര്ഖയ്ാരിച്്ഓപ്്ററെ
ൻെീൽഡ.്ദിൽൊദ്ഗാർഡനികെനാൊ
യിരത്്ിറെകറവീട്കളിൽതാമസിക്്്ന്്
രതിനയ്്ായിരറത്്ളംറരകരകമഡിക്്ൽ
സംഘങ്്ൾരരിറോധിച്്്.റോഗെക്്ണ
ങ്്ള്ള്്വകരആശ്രപത്ിയിറെക്്്മാറ്്ി.

ചന്്കളിൽ തിരക്്്;
കട്ത്ൽ നിയപന്്്ണം ൈരം് 
രറ്്്ന:കൊവിഡ്19വയ്ാരനംതെയാന്ള്്നിയന്്ണങ്്
ള്കെഗ്ണഫെങ്്ളില്്ാതാക്്്ംവിധംരാജയ്കത്്ചന്്ക
ളിൽതിരക്്്.ഡൽഹി,മം്വബത്െങ്്ിപര്ധാനനഗര
ങ്്ളികോന്്്ംചന്്കളിൽസാമ്ഹികഅകെംരാെിക്്
ൽപര്ാറോഗികമാക്ന്്ില്്.
ബിഹാർതെസ്്ാനമായരറ്്്നയികെപര്ധാനരച്്ക്്

റിചന്്യായദിഘയിൽഇന്്കെവൻതിരക്്ാണ്അന്ഭ
വകപ്്ട്്ത.്സംസ്്ാനത്്്60റരർക്്ാണ്കൊവിഡ്സ്്ി
രീകരിച്്ത.്ഡൽഹിയികെതാതക്ാെികചന്്യിലം്കണ്്
ത്ജനങ്്ളം്കച്്വെക്്ാരം്രതിവ്റോകെഇെരഴക്ന്്
കാഴച്യാണ.്റനരറത്്നജഫഗ്ഡിൽറോഡിറോട്റച
ർന്്ായിര്ന്്്ചന്്.ഇവികെവൻതിരക്്ായറൊകെ
വഹബതപ്്രപഗ്ാമത്്ിറെക്്്ചന്്മാറ്്ികയങ്്ിലം്തിര
ക്്്ക്റയക്്്ാനായിട്്ില്്.ആസാദപ്്ർചന്്യിലം്തിര
ക്്്നിയപന്്്ിക്്ാന്ള്്പശ്മങ്്ൾഫെവത്്ായിട്്ില്്.
സാമ്ഹികഅകെംരാെിക്്കപ്്ട്ന്്ികല്്ന്്ായറൊ

കെമഹാരാെ്പെ്യികെതാകനയിൽരച്്ക്്റിചന്്കൾ14
വകരഅെച്്്.താകനയിലം്കെയ്ാണികെയം്ചന്്കളിൽ
കവള്്ിയാഴച്വൻതിരക്്ാണ്അന്ഭവകപ്്ട്്ത.്ജംബെി
നക,ഖർക്്ർഅളികോത്്ക്്ച്്വെചന്്കളിലം്ആള്
കകളനിയപന്്്ിക്്ാനായില്്.കച്്വെക്്ാർനിയപന്്്ണങ്്
ൾവയക്്്ാത്്താണ്വിനയായകതന്്്അസിസ്്്്്്്്മ്നി
സിപ്്ൽകമ്്ിെണർമാര്തികഗയക്്്്വാദ്രറഞ്്്.ക
െയ്ാൺകവസ്്്്ികെഖഡകര്ഡസ്പ്്ർമാർക്്റ്്ിൽരണ്്്
കിറോമീറ്്ർവകരകയ്്നീണ്്്.ഇറതത്്്െർന്്്ഇവികെച
ന്്കൾക്്്നിയപന്്്ണംഏർകപ്്ട്ത്്ി.എന്്ാൽ,ചന്്ക
ള്കെപര്വർത്്നസമയംകവട്്ിക്്്റച്്റൊകെകെകളിൽ
ക്ട്തൽതിരക്്ാണ്അന്ഭവകപ്്ട്ന്്ത.്

മത്്്യമമഖലയക്്്് ഇളവ്
നയ്്ഡൽഹി:അെച്്ിെെിൽനിന്്്മത്്്യറമ
ഖെകയയം്സമ്റപ്ോതര്ന്്റമഖെകയയം്

ഒഴിവാക്്ിആഭയ്
ന്്രമപന്്്ാെയം
ഉത്്രവിറ
ക്്ി.വിവിധ
സംസ്്ാന
ങ്്ളികെയം്
റകപദ്്്ഭരണ

പര്റദശങ്്ളികെ
യം്ചീഫ്കസപക്ട്്റിമാര്മാ

യിചർച്്കചയത്റശെംറകപദ്്്ആഭയ്
ന്്രകസപക്ട്്റിഅജയ്ഭല്്യ്റെതാണ്തീ
ര്മാനം.മത്്്യറമഖെകയകാർെികറമഖെ
യ്കെഭാഗമായികണ്്ാണ്നിയപന്്്ണംനീ
ക്്ിയത.്
കെെികെമീൻരിെിത്്ം,മത്്്യം,കചമ്്ീൻ

ത്െങ്്ിയവയ്കെകെത്്്,മത്്്യക്്്െി,അ
ത്മായിബന്്കപ്്ട്്പര്വർത്്നങ്്ൾ,രാ

കക്്ജിങ,്ശീതീകരണം,വിരണനം,ഹാച്്
റികൾ,ഫീഡ്പ്്ാന്്്്കൾ,അറക്വറിയംമ്ത
ൊയവയക്്്്ംഇവയ്മായിബന്്കപ്്ട്്്പര്
വർത്്ിക്്്ന്്വർക്്്ംഇളവ്ബാധകം.അ
റതസമയം,സാമ്ഹികഅകെംരാെിക്്ാ
നം്ശ്ചിതവ്ംഉറപ്്ാക്്ാനം്റവണ്്ിപ്റ
കപ്്ട്വിച്്ഉത്്രവ്കൾഇവകരല്്ാംരാെി
ക്്ണം.സ്്ാരനറമധാവിമാർക്്ാണ്ഇതി
ക്്്ഉത്്രവാദിത്്ം.
അെച്്്പ്ട്്ൽഏർകപ്്ട്ത്്ിയറൊകെരാ

ജയ്കത്്മത്്്യറമഖെവെിയപര്തിസന്്ിയി
ൊയിര്ന്്്.കോത്്ആഭയ്ന്്രഉതര്ാദന
ത്്ിക്്്(ജിഡിരി)ഒര്ശതമാനംഈരംഗ
ത്്്നിന്്ാണ.്കാർെികകോത്്ആഭയ്ന്്
രഉതര്ാദനത്്ിൽഅഞ്്്ശതമാനവം്മ
ത്്്യറമഖെയ്കെസംഭാവനയാണ.്ഈസാ
ഹചരയ്ത്്ിൊണ്ഇളവ.്
വിളകവട്പ്്്കാെമായതിനാൽകാർെിക

പര്വർത്്നങ്്ൾക്്്കഴിഞ്്ദിവസംഇളവ്

നൽകിയിര്ന്്്.കർെകരിൽനിന്്്റനരി
ട്്്കാർെിറൊതര്ന്്ങ്്ൾസംഭരിക്്ാൻ
കോത്്ക്്ച്്വെക്്ാർക്്്അന്മതിനൽകി
യിട്്്ണ്്്.വിളകവട്പ്്്ംവിതയക്്്ല്മെക്്ം
കാർ്്െികപര്വർ്്ത്്നങ്്ൾ്്സ്ഗമമായിനെ
ക്്്ന്്്കണ്്ന്്്ഉറപ്്ാക്്ാനം്റകപദ്്്സ
ർ്്ക്്ാർ്്സംസ്്ാനങ്്റോട്നിർ്്റദശിച്്്.
കാർ്്െികയപന്്്ങ്്ളം്അവയ്കെസ്കര

യർ്്രാർ്്ട്സ്കളം്വിൽ്്ക്്്ന്്കെകൾ്്ത്റ
ക്്ാൻ്്അന്മതിയ്ണ്്്.റദശീയരാതകളി
കെപെ്ക്്്വർ്്ക്്്റോപ്്്കൾ്്ക്്്ംത്റക്്ാം.
റതയിെവയ്വസായമെക്്മ്ള്്പ്്ാറ്്്െന്
കളിൽ്്50ശതമാനംകൊഴിൊളികകളവച്്്
പര്വർ്്ത്്നംനെത്്ാം.
15മ്തൽറോതമ്്്വിളകവട്പ്്്ത്െങ്്്ം.

25ശതമാനംരയർവർഗങ്്ളം്എണ്്ക്്്
ര്ക്്ളം്താങ്്്വിെരദ്്തിയിൽവാങ്്ാ
ൻസംസ്്ാനങ്്റോട്റകപദ്്്ംനിർറദശിച്്ി
ട്്്ണ്്്.

കട്കിൽ
ൈനയ്മഗ്ങ്്ളക്ട
വസ്ൈരൈിഹാരം
ബംഗള്ര:്അെച്്്പ്ട്്ൽമ്ന്്ാഴച്റോളകമത്്ിയറൊ
കെകർണാെകയികെക്െക്റമഖെയിൽവനയ്മ്ഗങ്്ള്കെ
വസ്വരവിഹാരം.വിജനമായറോഡിൽആനകളം്പ്
ള്്ിമാന്കളം്മ്്ാവ്കളം്രതിവ്കാഴച്യായിമാറികയ
ന്്്കർണാെകവനംപര്ിൻസിപ്്ൽചീഫ്കൺസർറവറ്്ർ
സഞജ്യ്റോഹൻ.മന്െയ്സാന്്ിധയ്മ്ള്്
റപ്്ൾമ്ഗങ്്ൾകാെിന്പ്ററത്്
ക്്്വരാറില്്.കൊടം്റവനൊക്
റപ്്ൾകവള്്ത്്ിന്റവണ്്ിചി
െറപ്്ൾവകന്്ന്്്വരാം.എ
ന്്ാെിറപ്്ൾഇവവധരയ്
റത്്കെവിഹരിക്്്കയാകണ
ന്്്ംഅറദ്്ഹം.
സാധാരണഗതിയിൽആന

കളാണ്കാെിന്പ്ററത്്ക്്്വ
ര്ന്്ത.്മന്െയ്ക്്്സാന്്ിധയ്
കത്്ക്്്റിച്്്വിദ്രസ്ചനകിട്്ി
യാൽറോലം്ഭയറന്്ട്ന്്മാൻവർ
ഗംഇറപ്്ൾസവ്ാതപന്്്്യംആസവ്ദിക്്്കയാണ.്എന്്ാൽ
ഇതികോപ്്ംറവട്്ക്്ാര്കെശെയ്ംക്െിയിട്്്കണ്്ന്്്ംവ
നംഅധിക്തർ.
അെച്്ിെൽത്െങ്്ിയറൊകെറവട്്ക്്ാരം്ഇറങ്്ിയിട്്്

ണ്്്.ഇവകരതെയാൻരാപത്ിരറപ്ോളിങ്ഉൾകപ്്കെഏർകപ്്
ട്ത്്ിയിട്്്കണ്്ന്്്സഞജ്യ്റോഹൻരറഞ്്്.
കഴിഞ്്യാഴച്കബല്്ാരിയിൽഒരാൾകരെിയ്കെആ

പക്മണത്്ിൽകൊല്്കപ്്ട്്ിര്ന്്്.കാെിന്പ്റത്്ിറങ്്ി
യകരെിയ്കെമ്ന്്ിൽകപ്്ട്കയായിര്ന്്്ഇയാൾ.പ്െി
കളം്കാെിന്പ്റത്്ിറങ്്്ന്്ത്വർധിച്്ിട്്്ണ്്്.ഇവകയ
രിെിക്്ാൻരെയിെത്്്ംക്ട്സ്്ാരിച്്ിട്്്കണ്്ന്്്ംകർ
ണാെകവനംവക്പ്്്.
രാജയ്കത്്ഏറ്്വം്വജവവവവിധയ്മ്ള്്വനസമ്്

ത്്്ള്്സംസ്്ാനങ്്ളികോന്്ാണ്കർണാെക.6000
ആനകളം്500കട്വകളം്25000പ്െികളം്600-700
സിംഹവാെൻക്രങ്്്കളം്സംസ്്ാനകത്്വനങ്്ളി
ല്ണ്്്.

കാസർവോട്്് നിന്്്
വോട്്ിൽ കടന്്്; കന്്ഡ
കട്ം്ബത്്ികനതിവര വകസ്
മംഗള്ര:്നിയപന്്്ണങ്്ൾെംഘിച്്്റകരളത്്ിൽനിന്്്
കെൽമാർഗംമെങ്്ിയതിന്കർണാെകയിൽഒര്ക്ടം്
ബത്്ികെഏഴ്റരർകക്്തിറരറകസ.്കാസർറോഡ്ത
െപ്്ാെിയികെബന്്്വീട്സദ്്ർശിച്്തിന്അഡ്്്ർസവ്റദ
ശിയാക്്്ബിനം്ക്ടം്ബാംഗങ്്ൾക്്്കമതിറരയാണ്
ബാജക്രകോെീസ്റകകസട്ത്്ത.്അെച്്ിെൽപര്ഖയ്ാരി
ക്്്ംമ്ൻപ്തെപ്്ാെിയികെബന്്്വീട്്ികെത്്ിയതായി
ര്ന്്്യാക്്്ബം്ക്ടം്ബവം്.24മ്തൽയാപത്ാനിയ
പന്്്ണംപര്ഖയ്ാരിച്്റൊകെകാസർറോട്്്നിന്്്മംഗൊ
പ്രറത്്ക്്്ള്്എല്്ാറോഡ്കളം്കോെീസ്അെച്്്.എ
ന്്ാൽ,െക്്ീർഎകന്്രാള്കെസഹായറത്്കെറോട്്്
വാെകയക്ക്്ട്ത്്യാക്്്ബ്കെെില്കെഅഡ്്്രികെ
ത്്ി.കഴിഞ്്ദിവസംഇവർററെൻവാങ്്ാകനത്്ിയ
റപ്്ൾസമീരവാസികൾകോെീസികനവിവരമറിയിക്്്
കയായിര്ന്്്.ത്െർന്്്കോെീസ്എത്്ികസ്്്്ഡിയികെ
ട്ത്്ഇവകരകവ്്്്റോക്്്ആശ്രപത്ിയിൽസമ്്ർക്്
വിെക്്ിൊക്്ി.ഏഴ്റരര്കെയം്പസ്വങ്്ൾരരിറോധ
നയക്്്്അയച്്്.

കൊവിഡികനറനരിൊൻപശ്ീചിപത്യ്കെ
നവീനബ്്ഡ്പ്്ാസമ്ചികിത്്

തിര്വനന്്പ്രം:കൊവിഡ്19റോഗിക
കളചികിത്്ിക്്്ന്്തിന്ള്്സ്പര്ധാന
ച്വട്വയപ്്മായിറകപദ്്്ശാസപ്ത്,സാറങ്്
തികവക്പ്്ിന്കീഴില്ള്്പശ്ീചിപത്തിര്
നാൾ്്കമഡിക്്ൽ്്സയൻ്്സ്കെകറ്ോളജി
ഇൻ്്സ്്്്ിറ്്്യ്ട്്്.റോഗംറഭദമായവര്കെപര്തി
റോധറശെിറോഗികയചികിത്്ിക്്ാൻ്്ഉ
രറോഗിക്്്ന്്'കൺ്്കവൽ്്കസ്്്്-പ്്ാസമ്
കതറാപ്്ി'ക്്ാണ്ഇന്്്യൻ്്വവദയ്ശാസപ്ത്
ഗറവെണകൗൺ്്സിൽ്്(ഐസിഎംആർ്്)
പശ്ീചിപത്യക്്്്അന്മതിനൽ്്കിയത.്

പ്്ാസമ്സേറാപ്്ി:
റോവൽ്്കൊറോണവവറസ്റോകെ

യ്ള്്ഒര്റോഗാണ്രകര്റപ്്ൾ്്നമ്്്
കെപര്തിറോധസംവിധാനംആ്്്ിറോ
ഡികൾ്്ഉൽ്്പ്്ാദിപ്്ിക്്്ം.ഈആ്്്ിറോ
ഡികൾ്്വവറസികനതിരിച്്റിഞ്്്നശി
പ്്ിക്്്ം.റോഗംറഭദമായവര്കെരക്്ത്്ി
ൽ്്നിന്്്ആ്്്ിറോഡിവൻ്്റൊതിൽ്്റശ
ഖരിക്്്കയം്റോഗിയ്കെഉള്്ിറെക്്്സ
ന്്ിറവശിപ്്ിക്്്കയ്മാണ്ഈചികിത്്
യിൽ്്കചയ്്്ന്്ത.്ആ്്്ിറോഡികള്കെ
സഹായറത്്കെപര്തിറോധസംവിധാന

ത്്ിന്വവറസികനറനരിൊന്ള്്കര്
ത്്്വർ്്ധിക്്്ന്്്.

ചിരിത്്ഇങ്്സന:
കൊവിഡ്19പ്ർ്്ണമായിറഭദമായവരി

ൽ്്നിന്്ാണ്രക്്ംറശഖരിക്്്ക.റോഗാ
ണ്ക്്കളനിർ്്വീരയ്മാക്്ിയആ്്്ിറോ
ഡിക്്്റവണ്്ിരക്്ത്്ികെകസറംറവ
ർ്്തിരിക്്്കയം്റശെിനിർ്്ണയംനെത്്്
കയം്കചയ്്്ന്്്.രകർ്്ച്്വയ്ാധിമ്ക്്രിൽ്്,
പര്റത്യകിച്്്ംആ്്്ിറോഡിക്ട്തല്ള്്
വരിൽ്്,ഉണ്്ാക്ന്്കസറംകൺ്്കവൽ്്കസ
്്്്കസറംആയിരിക്്്ം.കൊവിഡ്റോഗി
യിൽ്്അത്പര്വർ്്ത്്നക്്മമാവ്കയം്പര്
തിറോധറശെിറനെികയട്ക്്്കയം്കച
യ്്്ന്്്.

വാക്സിയനഷനിന്്നിന്്്വയ്േയ്സേ്ം:
വാക്സിൻ്്പര്വർ്്ത്്ിക്്്റപ്്ൾ്്റോഗ

പര്തിറോധസംവിധാനംആ്്്ിറോഡിഉ
ൽ്്രാദിപ്്ിക്്്കയം്അത്ആയ്െ്കാെ
പര്തിറോധറശെിനൽ്്ക്കയം്കചയ്്്
ന്്്.എന്്ാൽ്്ഈനിെ്പക്ിയആ്്്ിറോ
ഡിചികിൽ്്സയിൽ്്രക്്ത്്ിൽ്്സന്്ിറവ

ശിപ്്ിച്്ആ്്്ിറോഡിനിെനിൽ്്ക്്്ന്്
കാെറത്്ളംമാപത്റമഫെപര്ദമാവ്കയ്
ള്്്.അതായത,്അത്നൽ്്ക്ന്്സ്രക്്
താൽ്്ക്്ാെികമാണ.്

ഇത്ഫലകര്ദമായോ:
നിെവിൽ്്നമ്ക്്്ഫെപര്ദമായആ്്്ി

വവറൽ്്മര്ന്്്കളില്്.അത്കൊണ്്്,എ
റപ്്കഴങ്്ിലം്ഒര്പ്തിയവവറസ്കോ
ട്്ിപ്്്റകപ്്ട്്ാൽ്്അത്ചികിത്്ിക്്ാൻ്്ക
ൺ്്കവൽ്്കസ്്്്കസറംഉരറോഗകപ്്ട്
ത്്ാൻ്്കഴിയം്.2009-2010കെഎച്്്1എ
ൻ്്1ഇൻ്്ഫള്്വൻ്്സാവവറസ്രകർ്്ച്്
വയ്ാധിഉണ്്ായറപ്്ൾ്്റോഗികളിൽ്്തീപവ്
രരിചരണംആവശയ്മ്ള്്വർ്്ക്്്ഇത്ഉര
റോഗിച്്ിര്ന്്്.ചികിൽ്്സയക്്്്റശെം
ആറോഗികള്കെനിെകമച്്കപ്്ട്്തായികാ
ണ്കയം്മരണനിരക്്്ക്റയ്കയം്കച
യത്.്2018കെഎറോളരകർ്്ച്്വയ്ാധിക്്ാ
െത്്്ംഇറതരീതിഉരറോഗകപ്്ട്ത്്ി.

ആർ്്ക്്ാണ്ചിരില്്സ:
""ഗ്ര്തരാവസ്്യില്ള്്റോഗികളിൽ്്

മാപത്ംരരീക്്ണാെിസ്്ാനത്്ിൊണ്ഇ

റപ്്ൾ്്ഈചികിത്്യക്്്്അന്മതിയ്ള്്
ത.്അങ്്കനയ്ള്്റോഗികകളകകണ്്ത്്ി
ക്്ഴിഞ്്ാൽ്്അവരിൽ്്നിന്്്ംറരഖാമ്െ
മ്ള്്സമ്്തംെഭിറക്്ണ്്ത്ണ്്്.
അതിക്്്അെിസ്്ാനത്്ിൽ്്രരീക്്

ണാെിസ്്ാനത്്ില്ള്്ചികിത്്എന്്നി
െയിൊയിരിക്്്ംനെത്്്ക''.പശ്ീചിപത്ഡ
യറകറ്്്ർ്്റോ.ആശാകിറോർ്്രറഞ്്്.
അഞ്്്ഗവൺ്്കമന്്്്കമഡിക്്ൽ്്റൊകള
ജ്കളികെയം്കൊവിഡ്ക്്ിനിക്്്കൾ്്ഇ
തിൽ്്രങ്്ാളികളാക്കമന്്്ംഅവർ്്അറി
യിച്്്.

സവല്്്വിളിരള്്:
റോഗംറഭദമായവരിൽ്്നിന്്്മതിയായ

അളവിൽ്്പ്്ാസമ്െഭിക്്്കഎന്്ത്എള്
പ്്മല്്ാത്്ത്കൊണ്്്തകന്്ഈചികി
ത്്ഉറദ്്ശിക്്്ന്്പത്െളിതമല്്.കൊവിഡ്
19ബാധിതരിൽ്്ഭ്രിഭാഗവം്രക്്സമ്്
ർ്്ദവം്പര്റമഹവം്റോകെമറ്്്രെറോഗ
ങ്്ള്മ്ള്്പര്ായറമറിയവരാണ.്റോഗം
റഭദമായഎല്്ാവരം്സവ്യംസന്്ദ്്രായി
രക്്ംദാനംകചയ്്ാൻ്്തയാറാകണംഎ
ന്്്മില്്.

യോഗംയഭദമായവര്സടകര്േിയോധയേഷിഉരയോഗിച്്്യോഗിസയചിരില്്സിക്്്ം

പള്്ികളിൽ താമസിച്്ിരന്്് 
52 പേർക്്് കൊവിഡ്

കശമ്ീരിൽ 7 
മലയാളികൾക്്് കോവോണ
പശ്ീനഗർ:കശമ്ീരിൽഐകൊറെെ
നിൽകഴിഞ്്ിര്ന്്ഏഴ്മെയാളിക
ൾക്്്കൊവിഡ്സ്്ിരീകരിച്്തായിറി
റപ്്ർട്്്.നിസാമ്ദീനികെതബ്െീഗ്സ
റമ്്ളനത്്ിൽരകങ്്ട്ത്്റശെംക
ശമ്ീരികെത്്ിയവർക്്ാണ്റോഗം
സ്്ിരീകരിച്്കതന്്ാണ്സ്ചന.ഇവ
ർകക്്പ്്മ്ണ്്ായിര്ന്്കശമ്ീർസവ്റദ
ശിക്്്ംറോഗമ്ണ്്്.മാർച്്്മാസംഅവ
സാനറത്്കെയാണ്ഇവര്കെസംഘം
കശമ്ീരികെത്്ിയത.്വസനയ്ത്്ിക്്്
രരിറോധനയിൽതബ്െീഗ്സറമ്്ള
നത്്ിൽരകങ്്ട്ത്്വരാകണന്്്
റോധയ്മായറൊകെകവ്ാറവ്്്ൻകച

യ്്്കയായിര്ന്്്.പശ്ീനഗർകമഡിക്്
ൽറൊകളജിൊണ്ഇവകരപര്റവശി
പ്്ിച്്ിട്്്ള്്ത.്
തബ്െീഗ്സറമ്്ളനത്്ിൽരകങ്്ട്

ത്്ഇര്രതിറെകററരർക്്്കശമ്ീരി
ൽറോഗംസ്്ിരീകരിച്്ിട്്്ണ്്്.ഇന്്കെ
17റരർക്്്ക്െിറോഗംസ്്ിരീകരിച്്
റൊകെജമ്്്കശമ്ീരിൽകോത്്ംകൊ
വിഡ്റോഗികൾ224ആയിഉയർന്്ി
ട്്്ണ്്്.ഇന്്കെസ്്ിരീകരിച്്തിൽര
പന്്്ണ്്്ംകശമ്ീർതാഴവ്രയിൊണ.്കോ
ത്്ം180റരർകശമ്ീരിൽനിന്്്ള്്വ
ർ.43,000റരർജമ്്്കശമ്ീരിൽനിരീ
ക്്ണത്്ില്ണ്്്.

ഇന്്്യ നിർമിക്്്ം
20 കോടി 
ഹൈകര്ോകസ്ി കല്ക്ോകവ്ീൻ

അഹമ്്ദാബാദ:്
കൊവിഡ്19പര്തി
റോധത്്ിന്വിവിധ
രാജയ്ങ്്ളിൽനിന്്്
വൻറൊതിൽആവ
ശയ്മ്യർന്്റൊകെ
ഈമാസംഇന്്്യനി
ർമിക്്്ന്്ത്20റൊ
െിവഹറപ്ോകസ്ി
റല്്റോകവ്ീൻഗ്ളി

കകൾ.വസഡസ്കാഡില്്സിഇഒരങ്്ജ്രറട്്ൊണ്ഇ
ക്്ാരയ്ംഅറിയിച്്ത.്ആഭയ്ന്്ര-വിറദശവിരണികളി
കെആവശയ്ംരരിഗണിച്്്അട്ത്്മാസംകാഡില്്ഈ
മര്ന്്്നിർമിക്്ാന്ള്്30െൺറചര്വകൾനിർമിക്്്
കമന്്്ംഅറദ്്ഹം.ഇത്വഴി15റൊെിഗ്ളികകൾനിർമി
ക്്ാനാവ്കമന്്്ംരറട്്ൽ.
മറെറിയറോഗികൾക്്്നൽക്ന്്വഹറപ്ോകസ്ി

റല്്റോകവ്ീൻകൊവിഡ്റോഗികളിലം്ഫെപര്ദകമന്്്
കണ്്റൊകെഈഗ്ളികയ്കെഏറ്്വം്വെിയഉതര്ാദക
രായഇന്്്യഇവയ്കെകയറ്്്മതിനിർത്്ിവച്്ിര്ന്്്.എ
ന്്ാൽ,റോകരാജയ്ങ്്ൾഅഭയ്ർഥനയ്മാകയത്്ിയറൊ
കെഉരാധികറോകെനിയപന്്്ണംനീക്്ിയിട്്്ണ്്്.
യ്എസ,്സക്രയ്ൻ,ജർമനി,ബഹവ്റൻ,പബ്സീൽ,

റനപ്്ാൾ,ഭ്ട്്ാൻ,പശ്ീെങ്്,അഫഗ്ാനിസ്്ാൻ,മാെദവ്ീപ,്
ബംഗ്്ാറദശ,്സീകെൽസ,്മൗറീെയ്സ,്കോമിനിക്്ൻറി
പ്്ബ്്ിക്എന്്ീരാജയ്ങ്്ൾക്്ാണ്തതക്ാെംമര്ന്്്ന
ൽക്ക. 48െക്്ംഗ്ളികകളാണ്യ്എസ്ആവശയ്കപ്്ട്്ി
രിക്്്ന്്ത.്ഇതിന്ഇന്്്യഅന്മതിനൽകി.
അറതസമയം,പബ്ിട്്നിറെക്്്മ്ന്്്െക്്ംരാരകസറ്്

റോൾരാക്്റ്്്കളം്കയറ്്്മതികചയ്്ാൻഅന്മതിയ്
ണ്്്.റനരറത്,്രാരകസറ്്റോൾകയറ്്്മതിക്്്ംനിയ
പന്്്ണംഏർകപ്്ട്ത്്ിയിര്ന്്്.രിന്്ീട്പബ്ിട്്ിെ്അധി
ക്തർപര്റത്യകഅഭയ്ർഥനപ്റകപ്്ട്വിച്്റൊകെയാണ്
അവിറെക്്്രാരകസറ്്റോൾഅയയക്്്ാൻതീര്മാനം.
രകർച്്വയ്ാധികയക്ട്്ായിറനരിൊന്ള്്ഇന്്്യയ്കെ
യം്പബ്ിട്്ക്്്യം്പര്തിബദ്്തയക്്്്കതളിവാണ്ഗ്ളി
കകയറ്്്മതികയന്്്പബ്ിട്്ിെ്ദക്്ിറണെയ്ാകാരയ്മപന്്്ി
താരിഖ്അഹമ്്ദ.്ഗ്ളികകൾപര്റത്യകവിമാനത്്ിൽഇ
ന്്്െണ്്നികെത്്്ം.ഇന്്്യയിൽക്ട്ങ്്ിയപബ്ിട്്ിെ്
രൗരന്്ാകരയം്ഈവിമാനത്്ിൽമെക്്ികക്്ണ്്്റോ
റയക്്്ം.

ബംഗാൾ വോകഡ്ൗൺ ലംഘിച്്്: വകപദ്്്ം
നയ്്ഡൽഹി:രശ്്ിമബംഗാളിൽ
റോകഡ്ൗൺമാനദണ്്ങ്്ൾെം
ഘിച്്തായിറകപദ്്്ആഭയ്ന്്രമപന്്്ാ
െയം.റോകഡ്ൗണിൽപക്മമായി
കവള്്ംറചർക്്്കയാണ്ണ്്ായത.്
അവശയ്വസത്്ക്്ളല്്ാത്്വവിൽ
ക്്്ന്്റോപ്്്കൾത്റന്്്പര്വർ
ത്്ിക്്ാൻഅന്വദിച്്്.മതരരമാ
യചെങ്്്കൾക്്്കോെീസ്അന്മ
തിനൽകി-സംസ്്ാനചീഫ്കസ
പക്ട്്റിക്്്അയച്്കത്്ിൽആഭയ്ന്്
രമപന്്്ാെയംച്ണ്്ിക്്ാട്്്ന്്്.സം
സ്്ാനഡിജിരിക്്്ംകത്്്നൽകി

യിട്്്ണ്്്.ഇത്മായിബന്്കപ്്ട്്്ഉെ
ൻറിറപ്്ർട്്്നൽകണകമന്്്ംആ
വശയ്കപ്്ട്്ിട്്്ണ്്്.
രച്്ക്്റി,മത്്്യ-മാംസമാർക്്റ്്്

കളിൽയാകൊര്നിയപന്്്ണവം്
ഏർകപ്്ട്ത്്ിയില്്.സാമ്ഹികഅ
കെംരാെിക്്ണകമന്്നിർറദശം
ഈസ്്െങ്്ളികോകക്്അവഗ
ണിച്്്.രെഘട്്മായിറോകഡ്ൗ
ണിന്ഇളവ്കൾഅന്വദിക്്്ക
യാണ്സംസ്്ാനസർക്്ാർകച
യത്ത.്പര്തിറോധമാനദണ്്ങ്്ൾ
െംഘിച്്സ്്െങ്്ളികെല്്ാംക്ട്ത

ൽകൊവിഡ്റോഗികള്ണ്്ായി.
കോത്വിതരണസംവിധാനങ്്ളി
ല്കെയല്്ഭക്്്യധാനയ്ങ്്ൾവിതര
ണംകചയത്ത.്രാപട്്്ീയറനതാക്്
ൾവിതരണംകചയ്്്കയായിര്ന്്്.
ഇത്കൊവിഡ്വയ്ാരനത്്ിന്കാ
രണമായിട്്്ണ്്ാകാം-കത്്ിൽച്
ണ്്ിക്്ാട്്്ന്്്.
ഭാവിയിൽഇതാവർത്്ിക്്ാതിരി

ക്്ാൻപശ്ദ്്ിക്്ണം.മാനദണ്്ങ്്
ൾെംഘിക്്്ന്്തികനതിറരകർശ
നനെരെികയട്ക്്ണം-കത്്ിൽര
റയ്ന്്്.

നയ്്ഡൽഹി:ഗൾഫ്രാജയ്ങ്്ളിൽ
ക്ട്ങ്്ിക്്ിെക്്്ന്്പര്വാസിക
കളമെക്്ികക്്ണ്്്വരാൻറക
പദ്്്സർക്്ാർഉെൻനെരെികയ
ട്ക്്ണകമന്്്നിർറദശിക്്ണ
കമന്്ാവശയ്കപ്്ട്്്റൊഴിറക്്ട്
എംരിഎം.കക.രാഘവൻസ്
പര്ീംറൊെതികയസമീരിച്്്.ഇ
തിനായിപര്റത്യകസംഘകത്്നി
റോഗിക്്ണകമന്്ാണ്രാഘവൻ
ച്ണ്്ിക്്ാട്്്ന്്ത.്
ജിസിസിരാജയ്ങ്്ളിൽനിന്്്തിരിച്്്വരാൻസാമ്്

ത്്ികറശെിയില്്ാത്്വര്കെകചെവ്സർക്്ാർവഹിക്്
ണകമന്്്ംഅറദ്്ഹംആവശയ്കപ്്ട്ന്്്.ഗൾഫ്രാജയ്ങ്്ളി
ല്ള്്നിരവധിറരർകൊവിഡ്വയ്ാരനസാഹചരയ്ത്്ി
ൽനാട്്ികെത്്ാൻറോഹിക്്്ന്്്ണ്്്.ഇവകരമെക്്ികക്്
ണ്്്വരാൻപര്റത്യകഫവ്ളറ്്്കൾഅന്വദിക്്ണം.സർ
ക്്ാർകചെവിൽകൊണ്്്വരണം.ജിസിസിരാജയ്ങ്്ളി
റെക്്്സർക്്ാർകമഡിക്്ൽസംഘകത്്അയക്്ണം.
അവികെയ്ള്്പര്വാസികൾക്്്ഈസംഘങ്്ൾആവശയ്
മായസഹായംനൽകണം.ഓറോരാജയ്കത്്യം്നിയമ
ങ്്ളം്നിബന്്നകളം്അന്സരിച്്്ഈകമഡിക്്ൽ
സംഘങ്്ൾക്്്പര്വർത്്ിക്്ാനാവം്-ഹർജിയിൽച്
ണ്്ിക്്ാട്്്ന്്്.
നിരവധിവിമാനക്്മ്്നികള്മായിതാൻബന്്കപ്്ട്്്

കവന്്്ംഅവർപര്വാസികകളതിരികച്്ത്്ിക്്ാൻതയാ
റാകണന്്്അറിയിച്്ിട്്്കണ്്ന്്്ംരാഘവൻരറയ്ന്്്.വി
റദശകാരയ്വക്പ്്്,റവ്ോമഗതാഗതവക്പ്്്,െിപ്്ിങ്ത്െ
ങ്്ിയവിഭാഗങ്്ള്മായിതാൻബന്്കപ്്ട്്്.റകരളസർ
ക്്ാരിറോടം്ഇക്്ാരയ്ംഅഭയ്ർഥിച്്്-ഹർജിയിൽവയ്ക്്
മാക്്്ന്്്.

പര്ൈാസികൾക്്് വൈണ്്ി
എം.കക. രാഘൈൻ
സപ്ര്ീം വോടതിയിൽ

ഇന്്്യൻ
സംഘം
കവ്ൈറ്്ിൽ
നയ്്ഡൽഹി:കൊറോണപര്തി
റോധപര്വർത്്നങ്്ളികെസ
ഹകരണത്്ിന്ഇന്്്യയ്കെ
റാപ്്ിഡ്കറസറ്ോൺസ്െീം
ക്വവറ്്ികെത്്ി.പര്ധാനമ
പന്്്ിനറരപദ്്്റോദിയം്ക്
വവറ്്്പര്ധാനമപന്്്ികെയഖ്്
സബാഹ്അൽഖാെിദ്അൽ
ഹമാദ്അൽസബാഹ്മായി
ഏപര്ിൽഒന്്ിന്നെത്്ിയകെ
െിറോൺചർച്്കയത്െർന്്ാ
ണികതന്്്വിറദശകാരയ്മപന്്്ി
എസ.്ജയശങ്്ർരറഞ്്്.
ആറോഗയ്വിദഗധ്രം്റോ

കറ്്്ർമാരം്അെക്്ംരതിന
ഞ്്്റരര്റെതാണ്ഇന്്്യൻ
െീം.റവ്ോമറസനയ്കെപര്റത്യ
കവിമാനത്്ിൊണ്ഇവർക്
വവറ്്ിൽഎത്്ിയത.്കൊ
റോണവയ്ാരനസാഹചരയ്
ത്്ിൽഇര്രാജയ്ങ്്ളം്തമ്്ി
ൽനിരന്്രസമ്്ർക്്ംപ്െർ
ത്്ാൻതീര്മാനിച്്ിട്്്ണ്്്.ആ
യിരറത്്ളംകൊറോണറക
സ്കളാണ്ക്വവറ്്ില്ള്്ത.്

സംസ്്ാനചീഫ്സസകര്ട്്റിയോട്ആഭയ്ന്്രമകന്്്ാലയംറിയപ്്ർട്്്യേടി
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തോവിഡ്19മരണം

ഇറ്്ലിയെ
മറികടന്്്യ്എസ്
വാഷിങട്ണ്്:റകാവിഡ്19മരണതാണ്്
വംത്ടര്ന്്്.കനത്്ആഘാതംയ്എ
േിന.്റമാത്്ംമരണേംഖയ്യിൽ്്യ്എ
േ്ഇറ്്ലിറയമെികടന്്്.ഇന്്റലസവ
ക്ലന്്രംഅവോനിച്്24മണിക്്്െി
ന്ള്്ിൽ്്ഇവിറടമരിച്്വർ്്2,018ലപർ്്.
റകാലൊണറപാട്്ിപ്്്െറപ്്ട്്തിന്ലശഷം
യ്എേിൽ്്ഒറരാറ്്ദിവേംമരണമടയ്
ന്്വര്റടഏറ്്വം്ഉയർ്്ന്്േംഖയ്.ഇന്്
റലസവക്ലന്്രറത്്കണക്്്ഡപ്കാരം
യ്എേിൽ്്മരിച്്വര്റടആറകഎണ്്ം
18,777.ഇലതേമയംഇറ്്ലിയിറലമരണ
േംഖയ്18,849.മരണേംഖയ്യിറല77ലപ
ര്റടവയ്തയ്ാേമാണ്രാഡത്ിലയാറടതിര്
ത്്ിയത.്

റകാവിഡ്19ബാധിച്്മറ്്്രാജയ്ങ്്
റെല്്ാംസ്്ിതിക്ലെറശറമച്്റപ്്ട്ത്്ി
വരികയാണ.്എന്്ാൽ്്ഓലരാദിവേംക
ഴിയ്ലന്ാ്റം്യ്എേ്ക്ട്തൽ്്ഡപ്തിേ
ന്്ിയിലാണ.്ഇന്്റലമാഡത്ംയ്എേി
ൽ്്28,664ലപർ്്ക്്്ലരാഗംസ്്ിരീകരിച്്്.
ഇതടക്്ം5,01,342ലപർ്്ക്്്ലരാഗംസ്്ി
രീകരിക്്റപ്്ട്്്.വരം്ദിവേങ്്െിലം്
സ്്ിതിര്ക്്മാക്റമന്്ാണ്ആലരാഗയ്
വക്പ്്്അധിക്തർ്്നൽ്്ക്ന്്സ്ചന.
റകാവിഡ്നിയഡന്്്ണംോധാരണഗതി
യിലാകാൻ്്അട്ത്്നവംബർ്്വറരകാ
ത്്ിരിലക്്ണ്്ിവര്റമന്്്സവറ്്്ൈൗേി
ൽ്്ഡപ്േിര്്്്ലരാണൾ്്ഡ്ഡട്ംപിറ്്്ഉ
പലദശകനം്പകർ്്ച്്വയ്ാധിഡപ്തിലരാധ
വിഭാഗംലമധാവിയ്മായലരാ.ആ്്്ണി
ഫൗേിഅെിയിച്്്.

മറ്്്രാജയ്ങ്്റെക്്ാൾ്്വെറരലവഗ
ത്്ിലാണ്യ്എേിറലലരാഗവയ്ാപനം.
ഈമാേംഒന്്ിന്3,746ആയിര്ന്്്യ്
എേിറലമരണേംഖയ്.രണ്്്ദിവേം

റകാണ്്്ഇത്ഇരട്്ിയായി.ഏഡപ്ിൽ്്നാല്
ആയലപ്ാ്ലഴക്്്ംമരണേംഖയ്8376ആ
യിഉയർ്്ന്്്.ഇതാണ്ഒരാഴച്യക്്്്ള്്ി
ൽ്്18,777ആയിഉയർ്്ന്്ത.്അലതേമ
യം,ലനരലത്്ഭയന്്ത്ലപാറലയ്ള്്
ലവഗംലരാഗവയ്ാപനത്്ിൽ്്േംഭവിക്്്
ന്്ില്്എന്്്ആശവ്േിക്്ാം.ഇന്്റലഅ
വോനിച്്ആഴച്യിൽ്്മരണേംഖയ്ഒര്
ലക്്ംകവിയ്റമന്്ായിര്ന്്്ഡപ്േിര
്്്്ഡട്ംപ്ലപാലം്ഭയറപ്്ട്്ിര്ന്്ത.്വര്
ന്്ആഴച്യിലം്ലരാഗവയ്ാപനംഇലത

നിലയിൽ്്ത്ടര്റമന്്ാണ്കണക്്ാക്്്
ന്്ത.്കഴിഞ്്പത്്്ദിവേറത്്േമ്
ൈവയ്ാപനത്്ിറ് ്്ലതാത്അലതപടിത്
ടർ്്ന്്ാൽ്്യ്എേിൽ്്ലരാഗബാധിതര്റട
എണ്്ംഒര്ദശലക്്ംകവിയം്.മരണ
േംഖയ്മ്പ്്തിനായിരത്്ിനം്നാലപ്തി
നായിരത്്ിനം്ഇടയിറലത്്്കയം്റച
യ്്്ം.അതിനിറടറകാവിഡ്19ബാധിച്്്
ലലാകത്്്മരിച്്വര്റടഎണ്്ം1,03,536
ആയിഉയർ്്ന്്്.ലരാഗംസ്്ിരീകരിക്്
റപ്്ട്്വര്റടഎണ്്ം17,09,565ഉം.

ഭലാേത്്ാതേഭരാഗംസ്്ിരീേരിക്്തപ്്ട്്വര്തടഎണ്്ം17ല ക്്ം മരണം1,03,858

നയ്്രൽൈി:അടച്്്പ്ട്്ിയിര്ന്്ിറല്്
ങ്്ിൽരാജയ്ത്്്ഈമാേംപതിന
ലച്്റടറോവിഡ്19ബാധിതര്റട
എണ്്ം8.2ലക്്മായിഉയർലന്്റനറയ
ന്്്ലകഡന്്്ആലോഗയ്മഡന്്്ാലയം.ക്തയ്
േമയത്്്നടപടിറയട്ത്്തിനാലാ
ണ്ലോഗവയ്ാപനംനിയഡന്്്ിക്്ാനായ
ത.്ലോഗവയ്ാപനത്്ിറ്്്ലോത്േർ
ക്്ാർപരിലോധിച്്്.മാർച്്്22ന്ജന
താകർഫയ്്ഡപ്ഖയ്ാപിച്്തിന്പിന്്ാ
റല25ന്അടച്്്പ്ട്്ൽഡപ്ഖയ്ാപിച്്്.
അത്റചയത്ില്്ായിര്റന്്ങ്്ിൽദിവ
േവം്41ശതമാനംവർധനയ്ണ്്ാക്
മായിര്ന്്്.ഏഡപ്ിൽ15ന്8.2ലക്്ം
ലോഗികള്ണ്്ാക്മായിര്റന്്ന്്ാണ്
മനേിലാക്ന്്ത-്ആലോഗയ്മഡന്്്ാല
യലോയ്്്്്റേഡക്ട്്െിലവഅഗർവാ
ൾപെഞ്്്.

റോവിഡ്ഡപ്തിലോധനടപടികൾ
വിശദീകരിക്്ാന്ള്്ഡപ്തിദിനവാർ
ത്്ാേലമ്്െനത്്ിൽേംോരിക്്്ക
യായിര്ന്്്അലദ്്ൈം.രാജയ്വയ്ാപകമാ
യിലോഗികള്റടഎണ്്ംഇലപ്്ൾ
7447ആണ.്239ലപർമരിച്്്.ഇഡത്
യം്ക്െഞ്്േംഖയ്യിൽഒത്ങ്്ിനിൽ
ക്്്ന്്ത്നാംേവ്ീകരിച്്കട്ത്്നടപ

ടികൾമ്ലവമാണ.്
രാജയ്ത്്ാറക586ആശ്പഡത്ികൾ

റോവിഡ്ചികിത്്യക്്്ായിനീക്്ിവ
ച്്ിട്്്ണ്്്.ഇവിടങ്്െിലാറക11,500കിട
ക്്കൾതീഡവ്പരിചരണവിഭാഗത്്ില്
ണ്്്.ഒര്ലക്്ംകിടക്്കൾലവറെയ്മ്
ണ്്്.മലലെിയഡപ്തിലോധമര്ന്്്സൈ
ലഡ്ോകേ്ിലല്്ലോകവ്ീന്ക്്ാമമിറല്്
ന്്്ംഇന്്്യയക്്്്ആവശയ്മ്ള്്ത്സ്
ക്്ിച്്ലശഷമാണ്കയറ്്്മതിറചയ്്്ന്്
റതന്്്ംഅലദ്്ൈംഅെിയിച്്്.

അടച്്്പ്ട്്ൽഏർറപ്്ട്ത്്ിയിര്
ന്്ിറല്്ങ്്ിൽഒരാെിൽനിന്്്30ദിവേ
ത്്ിന്ള്്ിൽ406ലപരിലലക്്്ലോഗം
പടർലന്്റനറയന്്്ലനരലത്്ഇന്്്യൻ
കൗണേിൽഒഫ്റമരിക്്ൽെിേർച്്്
(ഐേിഎംആർ)ച്ണ്്ിക്്ാട്്ിയിര്
ന്്്.ക്തയ്മായനടപടിമ്ലംലോഗവയ്ാ
പനം75ശതമാനംക്െയക്്്ാൻകഴി
റഞ്്ന്്്ംകൗണേിൽെിലപ്്ർട്്ിൽ
പെഞ്്ിര്ന്്്.അലതേമയം,ഇലപ്്
ൾനിയഡന്്്ണംനീക്്്ന്്ത്ഇലതവറര
റയട്ത്്നടപടികള്റടഗ്ണഫലംഇ
ല്്ാതാക്്്റമന്്്ലോകാലോഗയ്േംഘ
ടനാരയെകറ്്്ർജനെൽറടഡല്ോേ്
അധാലോംഗഡബ്ിയ്േേ്പെഞ്്്.

അടച്്്പട്്്ിയിറല്ങ്്്ിൽഇലപ്ൾ്8.2ലക്്ംലോഗികൾ!

ഭോറിസ്ഭജാണ്്സണ്്
ഐസിയ്വിട്്്
ലണ്്ൻ്്:റകാവിഡ്19ബാധിച്്്ആശ്പഡത്ിയിൽ്്കഴിയ്ന്്
ഡബ്ിട്്ീഷ്ഡപ്ധാനമഡന്്്ിസ്ഖംഡപ്ാപിക്്്ന്്്.അലദ്്ൈറത്്
ഇ്്്ൻ്്േിവ്റകയർ്്യ്ണിറ്്ിൽ്്നിന്്്മാറ്്ിയതായിറേ്്്്
ലതാമേ്ആശ്പഡത്ിഅധിക്തർ്്അെിയിച്്്.ഡപ്ധാനമഡന്്്ി
യ്റടശവ്ാലോച്്്വാേംോധാരണനിലയിലായിട്്്ണ്്്.അ
ലദ്്ൈത്്ിന്നടക്്ാൻ്്കഴിയ്ന്്്റണ്്ന്്്ംഎന്്ാൽ്്ക്െ
ച്്്ദിവേംക്ടിആശ്പഡത്ിയിൽ്്കഴിലയണ്്ിവര്റമന്്്ം
ഡപ്ധാനമഡന്്്ിയ്റടഓഫിേ്അെിയിച്്്.ഡപ്ധാനമഡന്്്ിയ്റട
ആലരാഗയ്ത്്ിന്ലവണ്്ിഡപ്ാർ്്ഥിച്്എല്്ാവലരാടം്അലദ്്ൈ
ത്്ിറ്്്പിതാവ്സ്്്്ാൻ്്ലിലജാണ്്േണ്്നന്്ിലരഖറപ്്ട്
ത്്ി.ലബാെിേിറ്്്ആലരാഗയ്പ്ലരാഗതിയിൽ്്ക്ടം്ബാം
ഗങ്്ൾ്്േന്്്ഷ്്രാറണന്്്ംഅലദ്്ൈംപെഞ്്്.അലതേമ
യം,ആശ്പഡത്ിയിൽ്്നിന്്്മടങ്്ിയാലം്ക്െച്്്ദിവേ
ങ്്ൾ്്ക്ടിഅലദ്്ൈംവിഡശ്മിക്്്ം.ഈദിവേങ്്െിൽ്്ഡപ്ധാ
നമഡന്്്ിയ്റടഓഫിേിൽ്്ലപാകാൻ്്ഇടയിറല്്ന്്്ംമഡന്്്ാല
യത്്ിൽ്്നിന്്്ംഅെിയിച്്്.

വത്്ിക്്ാൻ്്വിജനം,
ഇന്്്ർ്്തനറ്്്ഈസ്്്്ർ്്
വത്്ിക്്ാൻ്്േിറ്്ി:രണ്്ായിരംവർ്്ഷറത്്പഴക്്വം്പാര
പ്്രയ്വം്ആചാരറപ്്ര്മകള്മ്ള്്വത്്ിക്്ാൻ്്വിശ്ദ്്ന
ഗരംഇതാദയ്മായിഈസ്്്്ർ്്ദിനത്്ിൽ്്ശ്നയ്ം.റകാവിഡ്19
പശ്്ാത്്ലത്്ിൽ്്കഴിഞ്്റഫഡബ്്വരിഅവോനംമ്ത
ൽ്്അടച്്ിട്്ിരിക്്്ന്്വത്്ിക്്ാൻ്്റേ്്്്പീലറ്്ഴേ്്ബേലി
ക്്യിലലക്്്വിശ്ദ്്വാരത്്ിൽ്്ഒരാൾ്്റപാലം്എത്്ിയി
ല്്.യ്ലൊപ്്ിറനഇെക്്ിമെിച്്ലല്്ഗ,്േപ്ാനിഷ്ഫള്,്ഒന്്്ം
രണ്്്ംലലാകമൈായ്ദ്്ങ്്ൾ്്ത്ടങ്്ിയഡപ്തിേന്്ിഘട്്ങ്്
െിൽ്്ലപ്ാ്ലം്റേ്്്്പീലറ്്ഴേ്്ബേലിക്്യിറലഡപ്ാർ്്ഥനക
ൾ്്മ്ടങ്്ിയിട്്ില്്,വിശ്ദ്്വാരത്്ിൽ്്നടക്്ാറ്ള്്ക്രിശി
റ്്്വഴി,ഓശാനഞായർ്്ത്ടങ്്ിയതിര്ക്്ർ്്മങ്്ളം്ഇ
താദയ്മായിമ്ടങ്്ി.വത്്ിക്്ാനിലടക്്ംഇറ്്ലിയിറലഒര്ലദ
വാലയത്്ിലം്വിശ്ദ്്വാരാചരണംനടന്്ില്്.

ഈസ്്്്ർ്്ദിനമായഇന്്്ഡഫ്ാൻ്്േിേ്മാർ്്പാപ്്റേ്്്്പീ
ലറ്്ഴേ്്ബേലിക്്യിൽ്്തനിച്്്ക്ർ്്ബാനഅർ്്പ്്ിക്്്ം.ത്
ടർ്്ന്്്നടത്്്ന്്ഡപ്ാർ്്ഥനയിൽ്്ഏതാനം്േൈായികൾ്്മാ
ഡത്ംപറങ്്ട്ക്്്ം.ആരധനാചടങ്്്കൾ്്ലലാകറത്്ല്്ായിട
ത്്്ംലപാറലവത്്ിക്്ാനില്ള്്വർ്്ക്്്ംറടലിവിഷനിലം്
ഇ്്്ർ്്റനറ്്ിലം്കാണാനാകം്.

സത്രയൻ്്്ഭരഖതപ്്ട്ത്്ി,
18ദിവസതത്്ക്റഞ്്മരണസംഖയ്
മാഡര്ിഡ:്റകാവിഡ്19റപാട്്ിപ്്്െറപ്്ട്്്യ്ലൊപ്്ിൽ്്ഏറ്്
വം്ക്ട്തൽ്്ആള്കറെമരണത്്ിന്കീഴടക്്ിയേറ്പ
യിനിൽ്്മരണേംഖയ്ക്െയ്ന്്്.കഴിഞ്്24മണിക്്്െി
ന്ള്്ിൽ്്ഇവിറടമരിച്്വർ്്510മാഡത്ം.മാർ്്ച്്്23ന്ലശഷം
ഏറ്്വം്ക്െവ്മരണേംഖയ്യാണിത.്ഇലതാറടറമാത്്ംമ
രണേംഖയ്15970ആയിഉയർ്്ന്്്.ലരാഗംബാധിച്്വര്റട
എണ്്ംഇന്്റല4830ക്ടി,1,57,053റലത്്ി.55,668ലപർ്്
സ്ഖംഡപ്ാപിച്്്.ലരാഗമ്ക്്ിലനട്ന്്വര്റടഎണ്്ത്്ിലം്
വർ്്ധനഉണ്്ാക്ന്്ത്േറ്പയിറ്്്ആശങ്്ക്െയക്്്്ന്്്.

ബീജിങ:്റോവിഡ്19റ്്്ലപ
രിൽസചനയിൽകട്ത്്വി
ലവചനംലനരിട്റന്്ന്്്ആ
ഡഫ്ിക്്ൻവംശജർ.റതക്്ൻ
സചനയിറലഗ്വാങഷ്്വി
ലാണ്ആഡഫ്ിക്്ൻവംശജറര
ഭരണക്ടവം്നാട്്്കാരം്ലച
ർന്്്ഒറ്്തിരിഞ്്്ആഡക്മിക്്്
ന്്ത.്വയ്വോയലമഖലയായ
ഇവിറടറോഴിൽലതടിറയ
ത്്ിയനിരവധിസനജീരിയ
ക്്ാർതാമേിക്്്ന്്്ണ്്്.ആ
ഡഫ്ിക്്ൻേമ്ൈത്്ിറ്്്ോ
ന്്ിധയ്ംമ്ലംലിറ്്ിൽആഡഫ്ി
ക്്റയന്്ാണ്ഗ്വാങഷ്്വി
റലയ്ക്്ിയ്ജില്്അെിയറപ്്
ട്ന്്ത.്

കഴിഞ്്ദിവേംഇവിറട
എട്്്ലപർക്്്റോവിഡ്സ്്ി
രീകരിച്്ിര്ന്്്.ഇവരിൽഅ
ഞ്്്ലപർസനജീരിയക്്ാരാ
ണ.്ഇലതത്്്ടർന്്്തങ്്റെ
ബലമായിവീട്കെിൽനിന്്്
പ്െത്്ാക്്ിറയന്്ാണ്ഇവര്
റടആലോപണം.ചിലറരനിർ
ബന്്ിതമായിഐറൊലലഷ
നിൽപാർപ്്ിച്്്റോവിഡ്19
പരിലോധനയക്്്്കവിലധയ
രാക്്്കയം്റചയത്തായി
ആഡഫ്ിക്്ൻവംശജർആലോ
പിച്്്.ഗ്വാങഷ്്ഡപ്വിശയ്യി
ലാറകപ്െത്്്നിന്്്വന്്
114ലപർക്്്റോവിഡ്സ്്ിരീ
കരിച്്ിര്ന്്്.ഇവരിൽ16ലപ
ർആഡഫ്ിക്്ൻവംശജരാണ.്

യ്ക്്ിയ്വിൽനിരീക്്ണ
ത്്ിലിര്ന്്അഞ്്്ലപർവില

ക്്്ലംഘിച്്്െസ്്്്െന്്്്കെിലം്
റോത്സ്്ലങ്്െിലം്ലോ
റയന്്്ം2000ലപര്മായിഇവ
ർക്്്േപ്്ർക്്മ്ണ്്ാറയന്്്ം
വാർത്്പരന്്താണ്പ്തിയ
നിയഡന്്്ണങ്്ൾക്്്കാരണം.

ഇലോറട,വീട്കെിൽനി
ന്്്ംലോട്്ല്കെിൽനിന്്്ം
ആഡഫ്ിക്്ൻവംശജറരപല
രം്പ്െത്്ാക്്ി.മ്ന്്്ദിവ
േമായിതാൻപാലത്്ിന്കീ
ഴിലാണ്കഴിയ്ന്്റതന്്്ംത
നിക്്്ഭക്്ണംലഭിക്്്ന്്ിറല്്
ന്്്ംഉഗാണ്്യിൽനിന്്്വി
ദയ്ാഭയ്ാേആവശയ്ത്്ിനായി
സചനയിറലത്്ിയലോണിമ
തയ്ാേ്പെഞ്്്.ലോട്്ല്ക
റെല്്ാംഅടച്്ിട്്ിരിക്്്ന്്തി
നാൽറവള്്ംലോലം്കിട്്ാ
നില്്.യാചകർക്്്ത്ലയ്നായി
താൻമാെി.റോലീേിലോട്
പെഞ്്ലപ്്ൾഇവിറടനിന്്്
ലോകാനാണ്നിർലദശം.എ

വിറടലോക്റമന്്ലോദയ്ത്്ി
ന്ഉത്്രമിറല്്ന്്്ംഇര്പ
ത്്ിനാല്കാരൻമതയ്ാേ.്
ോംപ്ൾപരിലോധിച്്്ലോഗ
മിറല്്ന്്്െപ്്ാക്്ിയിട്്്ംതറന്്
വീട്്ിൽകയറ്്്ന്്ിറല്്ന്്്ം
റോലീേിലോട്പരാതിറപ്്ട്്ി
ട്്്ംകാരയ്മ്ണ്്ായിറല്്ന്്്ംഗി
നിയേവ്ലദശിയം്വിദയ്ാർഥി
യ്മായതിയാംപെഞ്്്.പരി
ലോധനഞങ്്ൾക്്്മാഡത്ലമ
യ്ള്്്.സചനക്്ാർഒര്പരി
ലോധനയ്മില്്ാറതഇത്വഴി
േവ്തഡന്്്രായിനടക്്്കയാ
റണന്്്ംതിയാം.

അലതേമയം,ചിലറതറ്്ി
ദ്്ാരണകള്ണ്്ായിട്്്റണ്്ന്്്
സചനീേ്വിലദശകാരയ്മഡന്്്ാ
ലയം.സചനീേ്േർക്്ാർഎ
ല്്ാവിലദശപൗരന്്ാർക്്്ംത്
ലയ്പരിഗണനനൽക്റമന്്്
വിലദശകാരയ്വക്്ാവ്ഷാ
ലോലിജിയൻപെഞ്്്.

വൈനയിൽൈിവൈൈനനെന്്്
ആപര്ിക്്ൻരൗരന്്ാർ

അടച്്്പ്ട്്ലിന്്്പര്ാധാനയ്വം്
വൈറസബ്ാധിതര്നടഎണ്്വം്
േംഭവിക്്ാവ്ന്്തം്

യാഥാർഥയ്വം്

മാർച്്്22,
ജനതാ
േർഫയ്്

മാർച്്്25,
രാജയ്വയ്ാരേ
അടച്്്പ്ട്്ൽ

അടച്്്പ്ട്്ലം്ഷര്തിഭോധനടരടിേളം്
ഉണ്്ായിതല്്ങ്്ിൽ ഏഷര്ിൽ15ന്8.2ലക്്ംഭോഗിേൾ

അടച്്്പ്ട്്ലില്്,ഷര്തിഭോധനടരടിേൾമാഷത്ം.15ന്1.2
ലക്്ംഭോഗിേൾ(അടച്്്പ്ട്്ലിന്മ്ൻപ്ള്്ഭോഗ
വയ്ാരനനിരക്്്അടിസ്്ാനമാക്്ിയ്ള്്േണക്്്)

രാജയ്വയ്ാരേഅടച്്്പ്ട്്ൽ,േർശന ഷര്തിഭോധം.
7447ഭോഗിേൾ.(ഇഭപ്്ഴ്ള്്ത)്

മാർ
ച്്്

1

മാർ
ച്്്

20

മാർ
ച്്്

30

ഏ
ഷര്ി

ൽ
4

ഏ
ഷര്ി

ൽ
9

ഏ
ഷര്ി

ൽ
14

2,50,000

2,00,000

1,50,000

1,00,000

50,000

2,05,544

45,370

7,447

ഭോഗബാധിതർ7529

ആദയ്15സംസ്്ാനങ്്ൾ

മരണം242
ഭേദമായവർ652

ഇന്്്യ

ഭോേം

മഹാരാഷട്്്1574
തമിഴന്ാട്911
ഡൽഹി903
രാജസ്്ാൻ553
തതലങ്്ാന504
മധയ്ഷര്ഭദശ്443
യ്രി433

ആഷധ്്്381
ഭേരളം364
ഗ്ജറാത്്്308
േർണാടേം214
ജമ്്്േശമ്ീർ207
ഹരിയാന177
രഞ്്ാബ്132
ബംഗാൾ126

ഭോഗബാധിതർ

17,17,059
മരണം1,03,858

ഭേദമായവർ3,89,189

നെഞച്്ടടക്്ിപ്്ിടിച്്്..
ലോക്്്ഡൗൺസമയത്്്ലേഷൻകാർഡ്ഉടമകൾ
ക്്്സപല്്ലോനൽക്ന്്സൗജനയ്കിറ്്്വിതരണം
ഇന്്ലെആരംഭിച്്ലപ്്ൾ.അലത്്്ോദയകാർഡ്ഉടമ
കൾക്്ാണ്ആദയ്ഘട്്ത്്ിൽകിറ്്്വിതരണംനടത്്്
ന്്ത.്

മന്നെല്്ി

പുതിയയുഗതുുിലെപരുതിരോധരേഷി
പത്്്ലക്്ത്്ിലലറെവര്ന്്കാലാൾ

ലേന,അതയ്ാധ്നികമിസേൽ,പ
ട്ക്റ്്ൻകപ്്ല്കൾ,സൈഡര്ജൻലോം
ബ,്ആണവേല്ോടനം,ഒര്ശരാശരിമ
ന്ഷയ്ൻലകട്്്മട്ത്്തം്,രാജയ്ങ്്ൾമത്്
രബ്ദ്്ിലോറടപട്ത്്്യർത്്ിയത്മായ
ഡപ്തിലോധലശഷിറവറം്ത്ര്റപ്്ട്ക്്്
ന്്ഇര്പ്്്മാഡത്മാലോഎന്്ചിന്്ിക്്്ന്്
തിൽറതറ്്ില്്.ലോകറത്്മ്ഴ്വൻേത്ം
ഭിപ്്ിച്്,മന്ഷയ്റ്്്ഒര്ലോശലത്്ക്്ാൾ
വല്പ്്ംക്െഞ്്ഒര്സവെേ്രാജയ്ങ്്റെ
ഒറക്്ചിന്്ിക്്ാൻലഡ്പരിപ്്ിക്്്ന്്്.
ടാങ്്്ംയ്ദ്്വിമാനങ്്ള്റമാറക്്കഴിഞ്്
ലോയകഥയാറണന്്്ഇന്്്യയ്റടകരലേ
നാലമധാവിലമജർജനെൽഎം.എം.നരവ
ലനഅട്ത്്ിറടഒര്അഭിമ്ഖത്്ിൽപെ
യ്കയ്ണ്്ായി.അലദ്്ൈത്്ിറ്്്ഡപ്േത്ാ
വനഎഡത്ലത്്െംയാഥാർഥയ്മാറണന്്്ന
മ്്റെസചനപഠിപ്്ിക്്്ന്്്.

അട്ത്്ിറടആലോഷിച്്വാർത്്യാ
യിര്ന്്്,ഭാരതീയകരലേനലോകത്്ി
റലതറന്്ഏറ്്വം്ആൾബലലമെിയകര
ലേനയായിമാെിഎന്്്ള്്ത.്പറക്്ഇതി
റ്്്മറ്വശംചിന്്ിക്്്വാലോ,ക്ട്തൽ
അെിയ്വാലോനമ്്െിൽപലരം്താതപ്
രയ്ംകാണിച്്ില്്എന്്താണ്വാേത്വം.
സചനതങ്്ള്റടകരലേനപക്തിയിലല
റെറവട്്ിക്്്െച്്്എന്്തിറ്്്ഡപ്തിഫലന
മാണ്ഈവാർത്്.

സചനറയലപ്്റലഇന്്്യറയക്്ാൾമ്
ന്്ിരട്്ിോപ്്ത്്ികലശഷിയ്ള്്രാജയ്ം

േവ്ന്്ംകരലേനയ്റടഎണ്്ംക്െയക്്്്
ന്്ത്മററ്്ന്്്ംറോണ്്ല്്.ആധ്നികലോ
കറത്്കീഴറ്പ്്ട്ത്്്ന്്ത്മിസേല്ക
ലോ,യ്ദ്്വിമാനങ്്ലോഅല്്മെിച്്്ആ
ലോെവതക്രണമാണ.്

ഇതിറ്്്തിെങ്്്ന്്ഉദാൈരണമാണ്ഡശ്ീ
ലങ്്യിറലൈാംബർലട്്ട്്ത്െമ്ഖം.താങ്്ാ
വ്ന്്തിലലറെോപ്്ത്്ികേൈായംസച
നയിൽനിന്്്വാങ്്ിസചനയ്റടോലങ്്
തിതവിദഗധ്ർപണിതഈത്െമ്ഖംഡപ്തീ
ക്്ിച്്ത്ലോറലവര്മാനംസ്ഷ്്ിക്്ാതിര്
ന്്ലപ്്ൾ,കടബാധയ്തയിൽനിന്്്രക്്റപ്്
ടാൻേവ്ന്്ംഭ്മിസചനക്്്ന്റ്വർഷ
ലത്്ക്്്തീറെഴ്തിറോട്ക്്്കഎന്്ല്്ാ
റതലവറെഒര്മാർഗംഉണ്്ായിര്ന്്ില്്.

ലോക്്ിൽനിന്്്ഒര്ഉണ്്ലോലം്പ്െ
ത്്്വരാറതമററ്്ര്രാജയ്ത്്ിറനകെിപ്്ാ
വയാക്്്ന്്ഈആയ്ധംഉണ്്ാക്്്ന്്ത്
ആലോെവതക്രണവം്മ്തലാെിത്്വയ്വ
സ്്യം്ക്ട്്ിലച്്ര്ലപ്്ഴാണ.്സചനഎന്്
കമ്്്യ്ണിസ്്്്്രാജയ്മാണ്ഇത്റചയ്്്ന്്ത്എ

ന്്്കര്തിഅതിശ
യറപ്്ലടണ്്.റോലോ
ണഎന്്മൈാമാരി
ലോകറത്്ഒട്്്മിക്്
വയ്വോയങ്്റെയം്
തകർച്്യ്റട വക്്ി
ൽഎത്്ിച്്ലപ്്ൾ,
സചനഈവയ്വോ
യങ്്റെവാങ്്ിക്്്
ട്്ാൻകാണിക്്്ന്്
ശ്ഷ്കാന്്ിഇര്പ
ത്്ിറോന്്ാംന്റ്്ാ
ണ്്ിറലഉപനിലവശ
ത്്ിറ്്്മാത്കയാ

ക്കയാണ.്യ്ലോപയ്ൻരാജയ്ങ്്െിലാണ്
സചനയ്റടനായാട്്്കാണറപ്്ട്ന്്ത.്

െഷയ്യിൽനടന്്ഒര്േംഭവംമനേിലാ
ക്്ിയാൽഈവിപത്്ിറ്്്ലനർചിഡത്ംല
ഭിക്്്ം.െഷയ്യ്സഡ്കനിറലസഡ്കമിയയി
ൽആഡക്മണംനടത്്ിയലപ്്ൾ,അറമരി
ക്്ൻകപ്്നികൊയവിേ, മാസ്്്്ർകാർഡ്
എന്്ിവർതങ്്ള്റടലേവനംെഷയ്യിൽ
നിർത്്ലാക്്ി.ഒറ്്രാഡത്ിറോണ്്്െഷയ്ൻജ
നതയ്റടഎടിഎംകാർഡ്ഡപ്വർത്്നശ്
നയ്ം.ഈേംഭവത്്ിന്ലശഷമാണ്ഭാരത
േർക്്ാർറ്ലപകാർഡ്ലേവനംഡപ്ചരി
പ്്ിക്്ാൻത്ടങ്്ിയത്.

ആലോെതലത്്ിൽനടക്്്ന്്ഈേംഭ
വങ്്ൾനറമ്്പഠിപ്്ിക്്്ന്്ത്ഇര്പത്്ി
റോന്്ാംന്റ്്ാണ്്ിറലഡപ്തിലോധലശഷി
േവ്യംപരയ്ാപത്തയാണ്എന്്്ള്്താണ.്
ഈപാഠംനമ്ക്്്ആദയ്ംപകർന്്ത്ഈസ്്്്്
ഇന്്്യകപ്്നിയാറണങ്്ിലം്നമ്്ൾഇനി
യം്അത്ലവണ്്വിധംമനേിലാക്്ിയിട്്ില്്.

രോഹിത്ശര്ീ
rohitsreekumarmr@gmail.com
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സാമ്്ത്്ികം

CM Y K

സാമ്്ത്്ികം

സവ്രണം 
33,200

റവളിറച്്ണ്്:െില്്ിങ് 16,900
റവളിറച്്ണ്് 15,500
റകാഗപ് 10,390-11,200
പിണ്്ാക്്്എകസ്റ്പല്്ര്് 2400
പിണ്്ാക്്്ഡറാട്്റി 3100
ക്ര്മ്ളക്അണ്്ഗാര്്ബിള്്ഡ്29,800
പ്തിയക്ര്മ്ളക് 28,800
ക്ര്മ്ളക്ഗാര്്ബിള്്ഡ് 31,800
ച്ക്്്െീഡിയം 26,500
ച്ക്്്റബറ്്്്് 27,500
െഞ്്ള്്നാടന്് ഇല്്
ഡസലം-ഈഡറാഡ്7200-7600
കാഞ്്ിരക്്്ര് 1850
അടയക്്്നയ്് 24,000- 25,000
അടയക്്്ഓള്്ഡ്25,000-26,000
പഞ്്സാര 3620
മ്ളക് 15,000-27,000
ഉഴ്ന്്് 9,000-10,000
റെറ്പയര്് 9500-10,500
കടല 5100-6300

മ്തിര 4000
എള്്് 14,000-15,000
െല്്ി 7600-19,000
പച്്രിനമ്്ര്്22600-3400
പ്ഴ്ക്്ലരി(ജയ)3400-3500

ജാതിക്്റതാണ്്ന്്(കിഡലാ)200-240
ജാതിക്്റതാണ്്ില്്ാത്്ത്(കിഡലാ)

400-450
ജാതിപഗത്ിെഞ്്-ച്വപ്്്(കിഡലാ)

1000-1300
ഗഗ്ാമ്്്(കിഡലാ) 550

റബര്്ആര്്എസ്എസ്5ഡഗ്ഗഡ്
11,200-11,700

റബര്്ആര്്എസ്എസ്4ഡഗ്ഗഡ്12,000
ഒട്്്പാല്് 7500
ലാറ്്കസ്് 7,500
സവ്ര്്ണം 33,200
പാംഓയില്് 7450

റിയാദ:്സൗദിയിലസവ്കാരയ്കമ്്നികളജീവനക്്ാര്റടശമ്്ളംറവ
ട്്ിക്്്റയക്്്്റെന്്അറിയിപ്്്നലകിത്്്ടങ്്ി.റൊവിഡ്ഗപ്ശന്ങ്്ളി
ലജീവനക്്ാര്റടശമ്്ളംറവട്്ിക്്്റയക്്്ാനം്ദീരഘകാലഅവധിന
ലകാനം്സരക്്ാരകഴിഞ്്ദിവസംഅന്െതിനലകിയിര്ന്്്.എ
ഗത്ത്കക്റയക്്്്റെന്്തം്എഗത്കാലഡത്്റക്്ന്്തം്അറിയിപ്്ില
വയ്ക്്െല്്.ദ്രന്്സാഹെരയ്ങ്്ളിലശമ്്ളംറവട്്ിക്്്റയക്്്്ന്്തിന്
പ്റഡെറൊഴിലാളിക്്്അസാധാരണഅവധിയം്നലകാനനിയൊ
ന്െതിഉള്്താണ.്നിയഗന്്്ണങ്്ളആരംഭിച്്്ആറ്ൊസത്്ിനകം
റൊഴിലാളിയ്ൊയിധാരണയിലഎത്്ിയായിരിക്്ണംഇത്്രംനട
പടികളറൊഴില്ടെസവ്ീകരിഡക്്ണ്്റതന്്്ംനിരഡദശമ്ണ്്്.ത്ടരാന
താതപ്രയ്െില്്ാത്്ജീവനക്്ാരക്്്ഡോലിഅവസാനിപ്്ിക്്ാം.അഡത
സെയംഗപ്തിസന്്ിതരണംറെയ്്്ന്്തിന്സരക്്ാരഗപ്ഖയ്ാപിച്്ഏ
റതങ്്ിലം്സഹായപദ്്തിസ്്ാപനഉടെഗപ്ഡോജനറപ്്ട്ത്്ിയിട്്്
റണ്്ങ്്ിലറൊഴിലാളികള്റടശമ്്ളംറവട്്ിക്്്റയക്്്ാനാവില്്.

ലോകഡ്ൗണ്്നീണ്്ാല്്
വീട്്ിലെത്്്ംലോട്്ല്്

റൊച്്ി: ഡകരളത്്ില്് ഡോകഡ്ൗ
ണ്്നീണ്്ാല്്വീട്കളിഡലക്്്സാധ
നങ്്ള്് എത്്ിക്്്ന്് രീതിയില്്
ഗപ്വര്്ത്്നരീതിഅപ്്ാറടൊറ്്ിെറി
യക്്്ാന്് ഡകരളത്്ിറല ഡോട്്ല്്
വയ്വസായികള്്ഒര്ങ്്്ന്്്.സ
ര്്ക്്ാര്്അന്വദിച്്തിറന
ത്്്ടര്്ന്്് കഴിഞ്്അ
ഞ്്്ദിവസൊയി ഡോട്്
ല്കളക്്് രാഗത്ി
എട്്് െണിവറര
ഡോം റഡലിവറി
യ്ണ്്്,ഇത്െികച്്
രീതിയില്്ആക്്ാ
നാണ്ഇവര്റടതീ
ര്ൊനം.
റൊവിഡ്അടച്്്പ്ട്്ലില്്നഷ്്

ത്്ില്്നിന്്് രക്്റപ്്ടാന്ള്് നീ
ക്്ത്്ില്് ഗപ്മ്ഖ ഡോട്്ല്കള്മ്
ണ്്്.ഇത്വറരഓണ്്ബലന്്വിപ
ണിയില്്നിന്്്ൊറിനിന്്ിര്ന്്വ
ന്്കിടഡോട്്്കള്്വറരഇതിഡല
ക്്്ഡെര്കയാണ.്രാജയ്റത്്ഗപ്മ്
ഖപഞ്്നക്്ഗത്ഡോട്്ല്്ശം്ഖല
കള്്ഇതരവര്ൊനൊര്്ഗംസ്ഷ്്ി
ക്്്ന്്തിനായി അവര്റട ഇന്്-

ഹൗസ്റഡറ്്്്റന്്്്കളില്്നിന്്്വീ
ട്കളിഡലക്്്ഭക്്ണംഎത്്ിക്്്
ന്്്ണ്്്.ഇന്്്യന്്ഡോട്്ല്്കമ്്നി
യായതാജ്ഡോട്്ല്്അഞ്്്നഗര
ങ്്ളിലം്ഡല്്ഹിയിറലഹയാത്്്
റീജന്്സിയം്റഡറ്്്്റ്്്്ഡടക്്്ഡവ
കളം്റഡലിവറികളം്ആരംഭിച്്ി
ട്്്ണ്്്.
പാര്്ക്്്ഹയാത്്്ബഹദരാബാ

ദില്് റെയത് ഡോറല ഒബഡൊയ്
ബംഗള്ര്രണ്്് ദിവസംമ്ന്്പാ

ണ്ഡോംറഡലിവറിആരംഭിച്്ത.്
ബംഗള്ര,് റെബന്,് ബഹദരാ
ബാദ,്റൊല്്ക്്ത്്,മം്ബബ,ഡ
ല്്ഹി എന്്ിവിടങ്്ളില്ടനീളമ്
ള്്പാര്്ക്്്ഡോട്്ല്കളം്ഡോഷയ്
ല്്െീഡിയവഴിഉപഡോക്്ാക്്ളി
ഡലക്്് എത്്ിത്്്ടങ്്ി. ഡല്്ഹി
യിറലആന്്ഡാസ്ഡോട്്ല്്15കി
ഡോെീറ്്ര്്ച്റ്്ളവില്്റഡലിവറിക
ള്്ആരംഭിച്്്.ഡകളത്്ിറലഗപ്ധാ
ന ഡോട്്ല്കള്് വിഷ്വിന് ഡശ

ഷംഈരീതിയിഡലക്്്ൊറ്ന്്തി
റനക്്്റിച്്് ആഡോെനയിലാണ.്
ഡബക്്റിഗര്്പ്്്കളം്ക്റഞ്്എ
ണ്്ത്്ില്്ആള്കറളനിര്്ത്്ി ഭ
ക്്ണംതയാറാക്്ിനല്്ക്ന്്തി
ന്ള്്ആഡോെനയിലാണ.്ഇത്
സംബന്്ിച്്്സര്്ക്്ാരിറ്്്അന്
െതിഡതട്ന്്തിന്അവര്്തീര്ൊ
നംഎട്ത്്ിട്്്ണ്്്.അവശയ്ഡസവ
നങ്്ള്റട പട്്ികയില്് പരിഗണി
ച്്്റൊണ്്് ഡോട്്ല്കറള ഡോ
കഡ്ൗണില്് നിന്്് ഒഴിവാക്്ിയി
ര്ന്്താണ.്

സര്്ക്്ാര്്ൊര്്ഗനിരഡദശങ്്ള്്
കാരണംഎല്്ാറഡറ്്്്റന്്്്കള്റട
യം്ബഡനിങ് ഗപ്വര്്ത്്നങ്്ള്്
അവസാനിപ്്ിച്്ിരിക്്്ന്്തിനാല്്
ഞങ്്ള്റടഅതിഥികള്്ക്്്ഡോട്്
ല്്ഡസവനങ്്ള്്ഉപഡോഗിക്്ാന്്
കഴിയ്ന്്ില്്.ഞങ്്ള്റടപതിവ്ഉ
പഡോക്്ാക്്ളില്്ഓര്്ഡറ്കള്്ല
ഭിക്്്ന്്്.ക്ടാറത റഡലിവറിക
ള്്സവ്ന്്ൊയിബകകാരയ്ംറെയ്്്
ന്്്റണ്്ന്്്ഡൊട്്യംബാര്്ജികയ്്
റഡറ്്്്റന്ഉടെഅഡവ്.ഹാരീസ്പ
റഞ്്്.

ശമ്്ളംറവട്്ിക്്്െയക്്്ൽനടപടിയ്മായിസൗദി

കോസ്്്്്ഓഫിസ്ആർ്്ഡിയിൽ്്
പണംഅടയക്്്ാന്്ആപ്്്

റൊച്്ി: ഡോറ്്്്് ഓഫിസ് നി
ഡക്്പപദ്്തിയായറിക്്റിങ്
റഡഡപ്്സിറ്്്കളില്്ഇഡപ്്ള്്
ഓണ്്ബലനായി നിഡക്്പി
ക്്ാം.ഇന്്്യഡോറ്്്്്ഡപയറ്െ
്്്് (ഐപിപിബി)ആപ്്്വഴി

യാണ്ഇത്സാധയ്ൊക്ക.
പണംഅടയക്്്്ന്്ആള്്അഡദ്്ഹത്്ി

റ്്്ബാങ്്്അക്്ൗണ്്ില്്നിന്്്ഐപിപിബി
അക്്ൗണ്്ിഡലക്്്പണെിട്ക.അതിന്ഡശ
ഷംആപ്്ിറലഡിഒപിറഗ്പാഡകറ്്്്എന്്വി
ഭാഗത്്ിഡലയക്്്്ഡോയിറിക്്റിങ്റഡഡപ്്
സിറ്്്റസലകറ്്്്റെയ്്്ക.ആര്്ഡിഅക്്ൗണ്്്
നമ്്ര്്ഡെര്്ക്്്ക.അതിന്ഡശഷംഡിഒപിക
റ്്്്െര്്ഐഡിയം്ഇന്്റ്്്്ാള്്െറെ്്്്കാലാവ
ധിയം്ത്കയം്റതരറ്ഞ്ട്ക്്്ക.പണം
ബകൊറിയാല്് ഐപിപിബി നിങ്്ള്്ക്്്
ഡോട്്ിഫിഡക്്ഷന്്അയക്്്ം.
റൊവിഡ്വയ്ാപനറത്്ത്ടര്്ന്്്രാജയ്റൊ

ട്്ാറകഅടച്്ിട്്സാഹെരയ്ത്്ില്്ഡോറ്്്്്ഓ
ഫിസ്ആര്്ഡിഉള്്പ്്റടയ്ള്്വയ്റടതവണ
അടച്്ിറല്്ങ്്ില്ള്്പിഴതതക്ാലഡത്്ക്്്ഒഴി
വാക്്ിയിട്്്റണ്്ന്്്തപാല്്വക്പ്്്അധിക്
തര്്വയ്ക്്ൊക്്ി.

ഓണ്്ലലന്്ബിയർ്്
വിൽ്്പ്്ന:അന്മതി
കതടികമ്്നികള്്

ബംഗള്ര:് റൊവിഡ് ഡോ
കഡ്ൗണ്്നീങ്്ാന്ള്്തീര്ൊ
നത്്ിനിറട ഓണ്്ബലന്്വി
ല്്പ്്നയക്്്്അവസരംഒര്ക്്
ണറെന്്ആവശയ്വ്ൊയി വി
വിധെദയ്നിര്്മ്്ാണകമ്്നിക
ള്്. യ്ബണറ്്ഡ് ഗബ്്വറീസ,്
കാള്്സ്റബര്്ഗ,്അന്്ഹയ്്സര്്
ബ്ഷ്ഇന്്റബവ,്ബിറ91എ
ന്്ിവരാണ്സംയ്ക്്ൊയിവി
വിധസംസ്്ാനസര്്ക്്ാര്ക
ള്്ക്്്ം ഡകഗന്്് സര്്ക്്ാരിനം്
അഡപക്്സെര്്പ്്ിച്്ിരിക്്്ന്്
ത.്ബിയര്്ഓണ്്ബലനായിവി
ല്്ക്്ാന്്അന്വദിക്്ണംഎ
ന്്ാണ്ആവശയ്ം.
പഞ്്ാബ,്ഡല്്ഹി,കരണാട

കം, ആഗ്ന്്ഗപ്ഡദശ,് പശ്്ിെ
ബംഗാള്്,െഹാരാഷ്ഗട്ത്ടങ്്ി
യസര്്ക്്ാര്കള്്ക്്്ം ഡകഗന്്്
സര്്ക്്ാരിന്ൊണ് അഡപക്്
സെര്്പ്്ിച്്ിരിക്്്ന്്ത.്റൊവി
ഡിറനത്ടര്്ന്്്വില്്പ്്നഇടി
ഞ്് സാഹെരയ്ത്്ിലാണ് ക
മ്്നികള്റടഈനീക്്ം.ഡോ
കഡ്ൗണ്്ത്ടര്ന്്ഡൊറടക
ച്്വടംതകര്റെന്്ആശങ്്യി
ലാണ്കമ്്നികള്്.

എ ണ്് ആ ര്്ക്്്ം വേ ണ്്, 
േി ല  0ക ്റ യ ്ന്്്

മം്ബബ:ഒറപക്്ി
റ്്്െരിഗത്ത്്ിറല
തറന്് ഏറ്്വം്
ഉയര്്ന്് ഉ
തപ്ാദന
റവട്്ിക്്്റ
യക്്്ലായ

ഒര്ഡൊടിബാരല്്ഗപ്ഖയ്ാപിച്്ിട്്ി
ട്്്ംആഡോളവിപണികളില്്ഗക്്
ഡോയില്്  വിലക്റയ്ന്്്.ഡ
ബ്്്യ്ടിഐറബഞ്്്ൊര്്ക്്്6.10ശ
തൊനംഇടിഞ്്്ബാരലിന്23.56
ഡോളറിറലത്്ിയഡപ്്ള്് റഗ്ബ
ന്്ഡ് റബഞ്്്ൊരക്്് 2.5 ശതൊ
നം ഇടിഞ്്് ബാരലിന് 32.02
ഡോളറിറലത്്ി.
എണ്്യ്റട െരിഗത്ത്്ിറല ത

റന്്ഏറ്്വം്ക്റഞ്്രാജയ്ാന്്
രഉപഡോഗംകണക്്ാണ്ഇഡപ്്
ള്് ആഡോളതലത്്ിറല ഏജ
ന്്സികള്്പ്റത്്്വിട്ന്്ത.്അ
ത് തറന്്യാണ് വിലക്്്റവിന്
അടിസ്്ാന കാരണൊയി ൊറ്
ന്്ത.്
കണക്്്കള്്അന്സരിച്്്ദി

വസം 2.7ഡൊടിബാരല്്എണ്്
ൊഗത്ൊണ്ഇഡപ്്ള്് റെലവാക്
ന്്ത.്അത്റൊണ്്്തറന്്എണ്്
ഉതപ്ാദനംറവട്്ിക്്്റച്്ത്റൊ
ണ്്്ൊഗത്ംവിലപിടിച്്്നിര്്ത്്ാ
ന്്പറ്്ാത്്സ്്ിതിയാണ.്സെീപ
നാള്കളില്് തറന്് എണ്് വില
ബാരലിന്20ഡോളറിറലത്്്റെ
ന്്ാണ്വിദഗധ്ര്്പറയ്ന്്ത.്

വയ്ാപാരിവയ്വസായികഷ്്മനിധി
അംഗങ്്ള്്ക്്്സഹായം
തിര്വനന്്പ്രം:വയ്ാപാ
രി വയ്വസായി ഡക്്െനി
ധിഅംഗങ്്ളായവയ്ാപാ
രികള്്ക്്്ംറെറ്കിടവയ്
വസായികള്്ക്്്ം 1000
ര്പ സഹായം നല്്കം്.
1,13,000 ഡപരാണ്അംഗ
ങ്്ള്്. ഇവരില്് ഗപ്ളയന
ഷ്്ത്്ിന്2000ഡപര്്ക്്്സ
ഹായംലഭിക്്്ം.ഇവര്്ഒ
ഴിറകയ്ള്്വര്്ക്്ാണ്
റൊവിഡ് അടച്്്പ്ട്്ലി
റ്്്സഹായംലഭിക്്്ക.
ധനെഗന്്്ിടി.എം.ഡൊെ

സ്ഐസക് ഡക്്െനിധി
ഡോര്്ഡ് ബവസ് റെയ
ര്്ൊന്്ഇ.എസ.്ബിജ,്റെ
മ്്ര്് റസഗക്ട്്റി എസ.്
ബബജ്എന്്ിവര്ൊയി
നടത്്ിയ െര്്ച്്യിലാണ്
തീര്ൊനം.വയ്ാപാരിസം
ഘടനകള്റട നിഡവദനം
പരിഗണിച്്ായിര്ന്്് െ

ര്്ച്്.12,000വയ്ാപാരികള്്
ഗപ്ളയദ്രിതാശവ്ാസത്്ി
ന്അഡപക്്ിച്്ിട്്്ണ്്്. ഇ
തില്്2000ഡപര്്ഡക്്െനി
ധി അംഗങ്്ളാണ.് ഇവ
റര നഷ്്ത്്ിറ്്് അടി
സ്്ാനത്്ില്്നാല്വിഭാ
ഗങ്്ളായിതിരിച്്്നഷ്്പ
രിഹാരംലഭയ്ൊക്്്ം.ഡക്്
െനിധിഅംഗങ്്ളല്്ാത്്
10,000ഡപര്്ക്്്5000ര്പ
വീതംനല്്കം്.ഇതിന്20
ഡൊടി ര്പ നീക്്ിവ
യക്്്്ം.

മറ്്്തീര്മാനങ്്ള്്
വയ്ാപാര സ്്ാപനങ്്

ള്്ക്്് രണ്്് ൊസറത്്
ബവദയ്്തി ബില്്ിറല ഫി
കസ്ഡ്ൊര്്ജ്ഒഴിവാക്്ാ
ന്്റകഎസഇ്ബിഡോടം്
ഒര്ൊസറത്്വാടകഒഴി

വാക്്ാന്് റകട്്ിട ഉടെക
ഡോടം്അഭയ്ര്്ഥിക്്്ം.അ
ഭയ്ര്്ഥനഡക്്െനിധിഡോ
ര്്ഡ്റകട്്ിടഉടെകള്്ക്്്ം
അച്്ടിച്്്നല്്കം്.
അടച്്്പ്ട്്ലിന്ഡശഷം

വയ്ാപാരികള്്ക്്്ം റെറ്
കിടവയ്വസായികള്്ക്്്ം
റകഎസഎ്ഫഇ്, റകഎ
ഫ്സി എന്്ിവിടങ്്ളില്്
വായപ്ാസൗകരയ്റൊര്
ക്്്ം.
വാണിജയ് ബാങ്്്കള്്

വായപ്കള്്ക്്്തിരിച്്ടവ്
കാലാവധി ദീര്്ഘിപ്്ിക്്്
കയം്പ്നഃഗക്െീകരിക്്്
കയം്ഡവണം.അടച്്്പ്ട്്
ല്്കാലറത്് പലിശ ഒഴി
വാക്്ണം.ആവശയ്ംസം
സ്്ാനതല ബാഡങ്്ഴ്സ്
സെിതിഡോട്സര്്ക്്ാര്്ഉ
ന്്യിക്്്റെന്്്ം ധനെ
ഗന്്്ിപറഞ്്്.

റൊച്്ി: സംസ്്ാനത്്് സവ്ര
ണവിലയിലററഡക്്ഡ്വരധ
ന.പവന്33,200ര്പയിലാണ്
വയ്ാപാരം നടന്്ത.് ഗഗ്ാെിന്
4,150ര്പയം്.ഒറ്്യടിക്്്800
ര്പയാണ്വരധിച്്ത.്
ഈൊസറത്്ഏറ്്വം്ഉയ

രന്്നിരക്്ാണിത.്മ്ന്്്ദിവ
സൊയിപവന്32,400ര്പയാ
യിര്ന്്് വില. റൊഡൊണ
ബവറസ് ബാധറയത്്്ടരന്്്
സ്രക്്ിത നിഡക്്പം എന്്
നിലയിലസവ്രണറത്്ആഗശ്
യിച്്് നിഡക്്പകരക്ടിയതാ
ണ് വില വരധനയക്്്് കാര
ണം.
ൊരച്്ിറലഏറ്്വം്ഉയരന്്

നിരക്്്പവന്32,320ര്പയം്
റഫഗബ്്വരിയില32,000ര്പ
യ്ൊയിര്ന്്്.രാജയ്ാന്്വിപ
ണിയിലസവ്രണവിലയിലൊ
റ്്െില്്. ഔണസിന് 1,704.00
ഡോളര എന്് നിലവാരത്്ി
ലായിര്ന്്്വയ്ാപാരം.ഒര്ഗഗ്ാ
െിന് 54.78 ഡോളറം് കിഡോ
ഗഗ്ാെിന്54,784.87ഡോളറ്ൊ
ണ്വില.

സവ്ർണവില
റെകക്്ഡിൽ

അദഭ്ത്ം പന്്്തട്്്ന്് മയ്സ്ിയം
സി.തക.രാലേഷ്ക്മാര

സാഡോഡോഡോ; ഗബ്സീലിയന്്െരി
ഗത്ത്്ില്്ഫ്ട്ഡോള്്ഉര്ണ്്്ത്ടങ്്ി
യത് ഇവിറടനിന്്ാണ.് അറല്്ങ്്ില്്
ഫ്ട്ഡോളിറ്്്കടന്്്വരവ്ഈനഗ
രത്്ില്റടയായിര്ന്്്. അത്റൊ
ണ്്്തറന്്സാഡോഡോഡോയക്്്്ഫ്ട്
ഡോള്ൊയ്ള്്ബന്്ംഇഴമ്റിയാ
ത്്താണ.്ഇവിറടനിന്്്വളര്്ന്്ഗബ്
സീലിലാറകപടര്്ന്്്പന്്ളിച്്ഫ്ട്
ഡോള്്എന്്െഹത്്ായകളിയ്റട
ഏറ്്വം് വലിയ സെ്ാരകം ഇവിറട
സ്്ിതിറെയ്്്ന്്്. സാഡോഡോഡോ
യ്റടഹ്ദയഭാഗത്്് പക്്ാഡയംബ്
എന്്സ്്ലത്്് ഗബ്സീലിയന്്ഫ്ട്
ഡോളിറ്്്െരിഗത്മ്റങ്്്ന്്െയ്്സി
യമ്ണ്്്.
റൊറിന്്്യന്്സ്അരീനയ്റടനവീ

കരണഘട്്ത്്ില്്ക്ഡറക്്ാലംറൊ
റിന്്്യന്്സ്ക്്ബിറ്്്ഡോംഗഗ്ൗണ്്ാ
യിര്ന്്എസ്ഡറ്്ഡിഡോമ്നിസിപ്്
ല്്എന്്ഡറ്്്്ഡിയത്്ിലാണ്സംപൗ
ഡോെച്്ാഡോറഡകര്്വാഡോഎന്്
െയ്്സിയം.1958,62ഡോകകപ്്്കളില്്
ഗബ്സീലിയന്്ടീെിറനനയിച്്പൗഡോ
െച്്ാഡോ റഡ കര്്വാഡോഡോട്ള്്
ആദരസ്െകൊയാണ്െയ്്സിയത്്ി
ന്അഡദ്്ഹത്്ിറ്്്ഡപര്നല്്കിയത.്
വിശാലൊയൊള്്സ്െില്്ര്്സ്കവ്യറി
ല്്തലയ്യര്്ത്്ിനില്്ക്്്ന്്െയ്്സി
യത്്ിഡലക്്്.ൊള്്സ്െില്്ര്്എന്്ഇം
ഗ്്ീഷ്കാരനാണ്ഗബ്സീലിഡലക്്്ഫ്ട്
ഡോള്്റൊണ്്്വര്ന്്ത.്
അഡദ്്ഹഡ്ത്ട്ള്്ആദരസ്െക

ൊയാണ്ഈസ്്ലത്്ിന്ൊള്്സ്െി
ല്്ര്്സ്കവ്യര്്എന്്ഡപര്നല്്കിയത.്
വിഡദശരാജയ്ങ്്ളില്്നിറന്്ത്്ിയനി
രവധിഡപര്്അവിറടനില്്പ്്്ണ്്ായി
ര്ന്്്.ടിക്്ററ്്ട്ക്്ന്്തിന്ള്്കയ്്
വില്്ഗപ്ഡവശിച്്്.അതിനിറട,ഡറ്്്്ഡി
യത്്ിറ്്്യം് െയ്്സിയത്്ിറ്്്യം്
വിശദാംശങ്്റളക്്്റിച്്്ം ഗപ്ഡത്യക
തകഡളക്്്റച്്്ംഅധിക്തര്്വാൊല
രായി.ടിക്്ററ്്ട്ത്്ഡശഷംെയ്്സിയ
ത്്ിറ്്്പ്മ്ഖഡത്്ക്്്.വിശാലൊയ
റസന്്ഗട്ല്്ഹാളില്്ഗബ്സീലിയന്്ഫ്
ട്ഡോള്് ഇതിഹാസങ്്ള്റട അപ്
ര്്വെിഗത്ങ്്ള്്.റപറലയം്ഗാരിഞ്്
യം്ജര്്സീഡ്ഞ്യം്ഫാല്്ക്്ണം്
ദിദിയം്ഗില്്െറം്ഡോഗക്ട്്ീസം്റിവ
ലീഡോയം് സീഡ്ക്യം് ഡോഗക്ട്്ീ
സം് റൊൊരിഡോയം് റൊണാ

ള്്ഡോയം്ത്ടങ്്ിറനയെ്ര്്വറരയ്
ള്്വര്റടെിഗത്ങ്്ള്്നറമ്്ഡോക്്ി
പ്ഞ്്ിരിക്്്ന്്്.1940ല്്സ്്ാപിക്്
റപ്്ട്്ഈഡറ്്്്ഡിയത്്ിഡലക്്്നറമ്്
സവ്ാഗതംറെയ്്്ന്്ത്സാക്്ാല്്റപ
റലയാണ.്2008ലാണ്ഇത്െയ്്സിയ
ൊയിപരിണെിച്്ത.്വലിയസ്ഗക്ീനി
ല്്റതളിയ്ന്്റപറല,ഇംഗ്്ീഷിലം്
ഡോര്്ച്്്ഗീസിലം്സപ്ാനിഷിലം്ന
റമ്്സവ്ാഗതംറെയ്്്ന്്്.രണ്്്നില
കളിലായി6.9െിലയ്ണ്്സ്കവ്യര്്അടി
യിലാണ്െയ്്സിയം.ഗബ്സീലിയന്്ഫ്
ട്ഡോളിറ്്്ബവകാരികതയം്ആ
രാധകര്റടആഡവശവം്െരിഗത്വം്
എല്്ാംഈെയ്്സിയത്്ില്്റൊട്്റി
യാം.അറിയാനം്െനസിലാക്്ാനം്
ഈെയ്്സിയംനറമ്്സഹായിക്്്ം.
വിശാലൊയ ഡോബിയില്്നിന്്്

നാംകയറിറച്്ല്്്ന്്ത്ഗബ്സീലിയന്്
ഫ്ട്ഡോളിറ്്് െരിഗത്വശയ്തയിഡല
ക്്ാണ.്ൊള്്സ്െില്്ര്്സാഡോഡോ
ഡോയിഡലക്്്ഫ്ട്ഡോള്്റൊണ്്്വ
ന്്തിറ്്്െരിഗത്വം്അഡദ്്ഹംര്പം
നലക്ിയആദയ്ടീെിറ്്്െിഗത്വം്ഇ
വിറടആഡലഖനം റെയ്്റപ്്ട്്ിരിക്്്
ന്്്. ഡോകഗപ്ശസത് കളിക്്ാര്റട
ഗപ്ിയറപ്്ട്് ഡോള്കള്റട വീഡിഡോ
ദ്ശയ്ങ്്ള്്ഇവിടറത്്ഏറ്്വം്വലി
യഗപ്ഡത്യകതയാണ.്
പ്റം ഡോകം ഇത്വറര കാണാ

ത്്ദ്ശയ്ങ്്ള്റടസമ്്ന്്തെയ്്സിയ
റത്്ബവവിധയ്വതക്രിക്്്ന്്്.റപ
റലയ്റട ഡനട്്ങ്്ള്റട വിശാലൊയ
ഡശഖരം തറന്് െയ്്സിയത്്ില്ണ്്്.
എന്്ാല്്,15ന്സാഡത്്സില്്ഉദഘ്ാ
ടനംറെയ്്റപ്്ട്ന്്റപറലെയ്്സിയ
ത്്ിഡലക്്്നിരവധിെിഗത്ങ്്ളം്ഡര
ഖകളം്റൊണ്്്ഡോറയന്്്അധിക്
തര്്പറഞ്്്.റപറല-ഗാരിഞ്്മ്റി
യാണ് െയ്്സിയത്്ിറല വലിയ ഗപ്
ഡത്യകത.ഇര്വരം്ഡെര്്ന്്്ഡനടിയ
ഡോള്കള്റടവീഡിഡോദ്ശയ്ങ്്ളം്
റ്്്്ില്്കാെറാദ്ശയ്ങ്്ളം്ഇവിറടയ്
ണ്്്.ഇര്വരം്ഡെര്്ന്്്കളിച്്ഒര്െ
ത്്രത്്ിലം്ഗബ്സീല്്പരാജയറപ്്ട്്ി
ട്്ില്്എന്്്അഭിൊനഡത്്റടക്റിച്്ി
രിക്്്ന്്്.
ഇവിറടനിന്്ിറങ്്ിയാല്്ആരാധ

കര്റടവിശാലൊയഡോകഡത്്ക്്ാ
ണ്നാംറെറന്്ത്്്ന്്ത.്ആരാധക
ര്റടആഡവശംഅണറോട്്്ന്്കണ്്
ഞ്്ിപ്്ിക്്്ന്്കാഴെ്യാണവിറട. 15
ത്ണ്കളിലായി വലിച്്്റകട്്ിയിരി

ക്്്ന്്റവള്്ത്്്ണിയില്്ഗാലറിയി
ല്്ആരാധകര്്ആര്്പ്്്വിളിക്്്ന്്തി
റ്്്ദ്ശയ്ംറതളിയ്ന്്്.ഈഡറ്്്്ഡി
യത്്ില്്നടന്്െത്്രങ്്ള്റടവീഡി
ഡോകളാണ് ഭ്രിഭാഗവം്. ഓഡോ
ഡോകകപ്്്കള്റടയം് വീഡിഡോക
ളം് െിഗത്ങ്്ളം് അന്പെഭംഗിഡോ
റടഇവിറടസ്ക്്ിച്്ിരിക്്്ന്്്.െയ്്
സിയത്്ിറ്്്ഗപ്ഡത്യകതകറളക്്്റി
ച്്്വിവരിക്്ാന്്നിരവധിഡപര്്ഇവി
റടയ്ണ്്്.1970ഡോകകപ്്്ബഫനലി
ല്്റപറലഉപഡോഗിച്്ഡജഴ്സിവലി
യസഫ്ടികക്്്ട്്ില്്വളറരഭഗദ്ൊയി
സ്ക്്ിച്്ിട്്്ണ്്്.
ഇതിഹാസതാരഡത്്ട്ആദരംഗപ്

കടിപ്്ിക്്്ന്് ഈ ഡജഴ്സിക്്രികി
ല്്നില്്ക്്്ഡപ്്ള്്റപറലഎന്്കളി

ക്്ാരന്് ഡോകഫ്ട്ഡോളില്് എഗത്
ഡ്ത്ളം ആദരിക്്റപ്്ഡടണ്്യാളാ
റണന്്് െനസിലാകം്. ഇവിടറത്്
ഓഡോെിഗത്ങ്്ളിലം്റപറലയ്റടക
ളിഡോര്്െകള്ണ്്്. ഡോകഗപ്ശസത്
ഫ്ട്ഡോള്്ഡജര്്ണലിസ്്്്്കള്റടഅ
ന്ഭവങ്്ള്്അവര്്തറന്്വിശദീകരി
ക്്്ന്്വിശാലൊയവീഡിഡോറം്ഇ
വിറടയ്ണ്്്.ആദയ്ഡോകകപ്്്മ്തല്്
ഉപഡോഗിച്്പന്്്കള്്,ഡജഴ്സികള്്
ത്ടങ്്ിഫ്ട്ഡോള്ൊയിബന്്റപ്്ട്്
എല്്ാഅറിവ്കളം്ഇവിറടനിന്്്ല
ഭിക്്്ം.ഇവിറടനില്്ക്്്ഡപ്്ള്്ഡോ
കറത്്ഏറ്്വം്െഡോഹരൊയഫ്ട്
ഡോള്് പാരമ്്്യമ്ള്് ഗബ്സീലിറ്്്
ഹ്ദയത്്്ടിപ്്്കള്റട സവ്രം നമ്
ക്്്ഡകള്്ക്്ാം.

ഒര്ദിവസംറൊണ്്്ൊഗത്ഡെഈ
െയ്്സിയറത്്കാണാനം്െനസിലാ
ക്്ാനം്സാധിക്്്.ഒരിക്്ല്്ക്്്ടിവ
രാറെന്്ഗപ്തീക്്യില്്െയ്്സിയംവി
ട്ഡപ്്ള്്ഫ്ട്ഡോറളന്്െഹത്്ായ
കളിഡോട്ള്്ബഹ്ൊനംഏറ്ന്്്.
ഒപ്്ം ഗബ്സീലിഡോട്ള്്ഫ്ട്ഡോള്്
ഭക്്ിയം്..ഒഗബ്ിഗാഡോ(നന്്ി)ഗബ്സീ
ല്്.
സ്പോട്്് കിക്്്...അദഭ്്തനഗരൊ
ണ്സാഡോഡോഡോ.1.6ഡൊടിജന
ങ്്ള്്അധിവസിക്്്ന്്െഹാനഗരം.
വല്പ്്ത്്ില്് നമ്്്റട മം്ബബഡയ
ക്്ാള്്10െടങ്്്വല്താണ.്സിറ്്ിയ്
റടഒററ്്ത്്്നിന്്്അട്ത്്അറ്്റത്്
ത്്ണറെങ്്ില്് 80 കിഡോെീറ്്ഡൊളം
സഞ്്രിക്്ണം.

സാവോവോവോയിലെ പര്ശസത്മായ ഫട്വ്ോൾ മയ്സ്ിയം വോവട്:് സി.ലെ. രാവേഷക്മ്ാർ

ലോകത്ത്ഏറ്്വ്ംവലിയഫ്ട്ലോള്്മ്യ്സിയങ്്ളില്്ഒന്്ായ
സാലോലോലോമ്യ്സിയത്്ിലലക്്്

ലണ്്ന്്:ലിവര്്പ്ളില്്ദീര്്ഘകാ
ലംകളിച്് റകന്്ിഡാല്്ഗ്്ീഷി
ന്റൊവിഡ്സ്്ിരികരണം.ഒ
ര്ഡോഗലക്്ണവം്ഗപ്കടിപ്്ി
ക്്ാറതയാണ്ഈ പഴയകാല
മ്ന്്നിരതാരത്്ിന്റൊഡൊ
ണകറണ്്ത്്ിയത.്ഒര്സാധാ
രണറെഡിക്്ല്്പരിഡോധന
ക്്ിടയിലാണ്69കാരനായലി
വര്്പ്ള്് ഇതിഹാസത്്ിന്
ഡൊവിഡ്19ഉള്്തായികറണ്്
ത്്ിയത.്1977മ്തല്്90വറര
ലിവര്്പ്ളിനായികളിച്്ഈസ്ഡൊട്്്ലന്്ഡ്കാരന്്355െത്്
രങ്്ളില്്നിന്്്118ഡോള്കള്്ഡനടിയിട്്്ണ്്്.അതിന്മ്ന്്പ്
റസല്്റ്്ിക്്്ഗ്്ാസഡ്ോയക്്്്ഡവണ്്ി112ഡോള്കളം്ഡനടി.ആ
റക230ഡോള്കള്്.സ്ഡൊട്്്ലന്്ഡ്ഡദശീയടീെിന്ഡവണ്്ി102
െത്്രങ്്ളില്്കളിച്്്.ദീര്്ഘകാലംലിവര്്പ്ളിറ്്്ൊഡനജറ്
ൊയിര്ന്്്ഡാല്്ഗ്്ിഷ.്

ചാംപ്യന്്സ്കപ്്്ഈവര്്ഷമില്്
െയ്്ണിക:്ഗപ്ീസീസണ്്സെയത്്്നടക്്്ന്്വമ്്ന്്ട്ര്്ണറെ
്്്ായഇ്്്ര്്നാഷണല്്ൊമ്്്യന്്സ്കപ്്്ഈവര്്ഷംഉണ്്ാവി
ല്്.ൊമ്്്യന്്സ്കപ്്്ഇത്്വണനടത്്ണ്്എന്്്അധിക്തര്്
തറന്്തീര്ൊനിച്്്.റൊഡൊണകാരണംഫ്ട്ഡോളിറ്്്ഭാ
വിഅവയ്ക്്ൊയത്റൊണ്്ാണ്ട്ര്്ണറെ്്്്തല്്ക്്ാലംനട
ത്്ണ്്എന്്്തീര്ൊനിച്്ത.്അഡെരിക്്യിലായിര്ന്്്ട്ര്്ണ
റെ്്്ിറലക്ട്തല്്െത്്രങ്്ളം്നടക്്ാറ.്എന്്ാല്്ഇഡപ്്ള്്
അഡെരിക്്ആണ്റൊഡൊണകാരണംഏറ്്വം്ക്ടതല്്ക
ഷ്്റപ്്ട്ന്്ത.്2013മ്തല്്ഇഡങ്്ട്്്എല്്ാഗപ്ീസീസണിലം്ഇ
്്്ര്്നാഷണല്്ൊമ്്്യന്്സ്കപ്്്നടന്്ിട്്്ണ്്്.ഡോകറത്്വന്്
ക്്ബ്കള്്എല്്ാംഈട്ര്്ണറെ്്്ിറ്്്ഭാഗൊകാറ്മ്ണ്്്.എ
ന്്ാല്്ഇത്്വണആകാഴെ്കാണാന്്സാധിക്്ില്്.

മ ്ൻ്് ലി വ ര്്പ ്ള്് താ േം
ഡാ ല്്ഗ്്ി ഷി ന ്ഡോ വി ഡ്

സഹായഹസത്വമ്ായി
വീണ്്്ം സച്്ിൻ
മം്ബബ:ഇന്്്യയില്്റൊഡൊണബവറസ്ഏറ്്വ്െധികംഗപ്
തിസന്്ിസ്ഷ്്ിച്്സംസ്്ാനൊയെഹാരാഗഷ്്്യില്്ബവറസ്
ഗപ്തിഡോധഗപ്വര്്ത്്നങ്്ളില്്ക്ട്തല്്സഹായവ്ൊയിഗക്ി
ക്്റ്്്താരംസച്്ിന്്റടന്്ഡ്ല്്ക്്ര്്വീണ്്്ം.്മം്ബബയ്റടവി
വിധഭാഗങ്്ളില്്റൊഡൊണബവറസ്വയ്ാപനംനിെിത്്ംദ്
രിതെന്ഭവിക്്്ന്് 5000ഡ്ത്ളംആള്കള്്ക്്് ഭക്്ണറെ
ത്്ിക്്ാന്ള്്യജ്്ത്്ില്്സച്്ിനം്പങ്്ാളിയായി.ഒര്ൊ
സഡത്്ക്്്5000ഡപര്്ക്്്ഭക്്്യധാനയ്ങ്്റളത്്ിക്്ാന്ള്്ഉ
ത്്രവാദിത്്ംസച്്ിന്്ഏററ്്ട്ത്്തായിഅപന്ാലയഎന്്
എന്്ജിഒടവ്ീറ്്്റെയത്.്
റൊഡൊണബവറസ്സ്ഷ്്ിച്്ഗപ്തിസന്്ിക്്ിറടഭക്്ണം

ഡോലം്കിട്്ാറതബ്ദ്്ിമ്ട്്്ന്്മം്ബബയിറലആള്കറളസ
ഹായിക്്്ന്്എന്്ജിഒയാണിത.്'ഡോകഡ്ൗണ്്കാലത്്്ഏറ്്
വം്ബ്ദ്്ിമ്ട്്ന്ഭവിക്്്ന്്ആള്കറളസഹായിക്്ാന്ള്്
അപന്ാലയയ്റട പരിഗശ്െത്്ില്് പങ്്ാളിയായസച്്ിന്് റട
ന്്ഡ്ല്്ക്്റിന്നന്്ി.5000ഡത്്ളംആള്കള്റടഡറഷന്്കാ
രയ്ംഒര്ൊസഡത്്ക്്്സച്്ിനാകം്ഡോക്്്ക.ഇനിയം്നിങ്്
ള്റടസഹായംആവശയ്മ്ള്്വര്്അഡനകമ്ണ്്്.സഹായിക്്്'
അപന്ാലയടവ്ീറ്്്റെയത്.്
ഈടവ്ീറ്്ിന്െറ്പടിയ്ൊയിസച്്ിന്്രംഗറത്്ത്്ി.അപന്ാ

ലയയക്്്്എറ്്്എല്്ാആശംസകളം്.ദ്രിതെന്ഭവിക്്്ന്്
വറരത്ടര്്ന്്്ംസഹായിക്്്ക.നിങ്്ള്റടനല്്ഗപ്വര്്ത്്ിക
ള്്ഇനിയം്ത്ടര്ക'സച്്ിന്്ടവ്ിറ്്റില്്ക്റിച്്്.ഡനരറത്,്
റൊഡൊണബവറസ്വയ്ാപനത്്ിറനതിരായഡോരാട്്ത്്ിന്
50ലക്്ംര്പസച്്ിന്്സംഭാവനനല്്കിയിര്ന്്്.25ലക്്ം
ര്പഗപ്ധാനെഗന്്്ിയ്റടറകഡയഴ്സ്ഫണ്്ിഡലക്്്ം25ലക്്ം
ര്പെഹാരാഗഷ്്്മ്ഖയ്െഗന്്്ിയ്റടദ്രിതാശവ്ാസനിധിയിഡല
ക്്്ൊണ്നല്്കിയത.്

കവ്ാറന്്്ീൻ ലംഘനം: റൊ ണാ ള്്ഡോ യ് റക് ്തി ഡേ ന ട പ ടി യി ല്് 
ലിസബ്ണ്്:റൊണാള്്ഡോതറ്്്നാടായഡോര്്ച്്്ഗലിറലറെദീ
രയില്്ഡോക്്്ഡൗണ്്ലംഘിച്്്ഗഗ്ൗണ്്ില്്പരിശീലനംനടത്്ി
യവിവാദൊക്ന്്്.റൊണാള്്ഡോയം്യ്വാക്്ളം്ഗഗ്ൗണ്്ില്്
പരിശീലനംനടത്്്ന്്ത്ആണ്ഡോര്്ച്്്ഗല്്വാര്്ത്്കളില്്നി
റഞ്്്നില്്ക്്്ന്്ത.്

ഡോക്്്ഡൗണ്്സെയത്്്എല്്ാവര്്ക്്്ംൊത്കയാഡകണ്്താ
രംഇങ്്റനറെയത്ത്ശരിയായില്്എന്്ാണ്വിെര്്ശനങ്്ള്്ഉ
യര്ന്്ത.്എന്്ാല്്റൊണാള്്ഡോറെയത്ത്റതറ്്ല്്എന്്ഗവ
റമ്്്്്്ഗപ്തിനിധികള്്പറഞ്്്റൊണാള്്ഡോഎല്്ാനിര്്ഡദ്്ശ
ങ്്ളം്പാലിച്്ാണ്പരിശീലനംനടത്്ിയത്എന്്്ംഅത്റൊ

ണ്്്തറന്്ഇറൊര്വിവാദൊഡക്്ണ്്തില്്എന്്്ംഅധിക്തര്്
പറഞ്്്.എല്്ാവരം്വയ്ായാെംറെയ്്ണംഎന്്ാണ്ആഡോഗയ്
രംഗത്്്ള്്വര്് പറയ്ന്്ത് എന്്്ം ക്ട്്ിഡച്്ര്്ത്്്.
ഇറ്്ലിയിലാണ്നിലവിലഡോകത്്്ഏറ്്വെ്ധികംറൊഡൊണ
െരണംസംഭവിച്്രാജയ്ം.



ജയേഷ്

വിയോഗം

ശയ്ാമളാടേവിബി.
 തിരുവനതുുപുരം: ളമ
ഡികുുൽഫോളെജുചാല
കുുുഴി ഫോഡിൽ മുപശാ
തുുിയിൽ പഫരതനായ
എന.നീലകണുഠനനാ
യരുളടഭാരുയശുയാമൊഫദ
വിബി.(85)അതുുരിചുുു.
മകുുൾ: ഗീതാഫദവി എ
സ,്ലതാഫദവിഎസ,്സു
ധാഫദവിഎസ്.ഉഷാഫദ
വിഎസ്.മരുമകുുൾ:വി
ഫവകാനനുുനഎസ്.,മുശീ
കുമാർബി,സുഫരമുനുുന
പിളുു ബി., സതീശന
പി.

ടൊമാസ്
ളനലുുികുുുനുു്: കുറ മുഫ
നുുസ് വലനിൽുു പാലി
ഫുശുരിവീടുുിൽുുപഫരതനാ
യയാഫുകുബിളുുു മക
നുുഫോമാസ്(82)അതുു
രിചുുു.സംസ്കുുാരംകഴി
ഞുുു.ഭാരുയ:ഫമരി.മകുു
ൾുു:തങുുചുുനുു,ബീന,ഫാ
നുുസി,ബിനുുസി,ഫോസ
ഫു.മരുമകുുൾുു:സിജി,സ
ജി,ഫോയു,ഫോണി,അ
ഥീന.

പി.സ്ശീലനാെര
തകുുല: തിരുവിതാം
ഫോടുഫോവിൽവടുുംമു
ലയംവീടുുിൽപരഫമശവുരി
അമുുമകൾപി.സുശീല
നായർ(74)അതുുരിചുുു.
ഭർതുുാവു:ജി.അയുുപുുന
നായർ (ളകൽഫുമോൺ).
മകുുൾ: എ.എസ്. കാർ
തുുിക ( ളുമൊഫ, സർ
കുുാർ എനജിനീയറിങു
ഫോളെജു)എ.എസ്.ഹ
രീഷ് (ബിസിനസ്), എ. 
എസ്. ഫോപിക. മരുമ
കുുൾ:പി.ളക. മുശീകുമാ
ർ,സ്മിതഹരീഷ്,സുഫര
ഷ്ഉണുുി.

ടന്തസയ്
വടകുുാഫുഞുരി: ഫവലുർ
പഴയങുുാടിളോളുുനുുു
ർ ഫോമസിളുുു (ഫോ
ബിയാസ്)ഭാരുയഫുമതസുയ
(55) അതുുരിചുുു. സം
സ്കാരംഇനുു്രാവിളല
എടുുിനുപഴയങുുാടിളസ
ുുു് ളസബാസുുുുുയനസ് പ
ളുുിളസമിഫുതുരിയിൽ.
മകുുൾ:ളജനസ്,ളജന 
സി.മരുമകുുൾ:നിനു,
ഗീവർഗീസ്.

തക.എ.അബ.്
പളുുുരുതുുി: ഫോയുസ്
ഫോഡു വചതനുയ ളല
യുനിൽകുഴികുുണുുതുുി
ൽളക.എ.അബു(84-
ളോചുുിഫിഷറീസ്ഹാർ
ബർ)അതുുരിചുുു.ഖബറ
ടകുും നടതുുി. ഭാരുയ: റ
ഹിയ.മകുുൾ:ഹുസുുന,
യുസഫു(റിടുു:ഫോയിുുു്
രജിസ്മുടാർ,കാലടിസർ 
വകലാശാല) ഷുജ, സ
ജിത. മരുമകുുൾ: ഉമാമ
തുു്ബീഗം(ളകഎസ്എ
ഫുഇ),തനുജബീഗം(സ
ഫതൺ റയുൽഫവ),ഐ
ഷാബീവി,നിസുുാർ.

ക്ഷണ്ൻ
വഫുടുകുുുനുും: ളക.പിന
ഗർപടുഫോെിപുുറപുുിൽ
കുഷ്ണന(80)അതുുരി
ചുുു. റിടുു. ഫാകുറുു് ജീവന
കുുാരനാണു. സംസ്കാ
രംനടതുുി.ഭാരുയ:കാഞുു
ന.മകുുൾ:ദിലീപു,ദീപ.മ
രുമകുുൾ: രശുമി,അനി
ൽ.

ൈി.നശ്ീരാമൻനാെര
ആലപുുുഴ: മുപമുഖ വ
സ്മുതവുയാപാരിയും എ
സ്.എം. സിൽകുസ്ആ
നഡു സാരീസ്, എസ്.
എം.ഹാനഡുലും,സര
സമാഹാൾ ഉടമ തകഴി
പടുുരുമഠതുുിൽആലപുുു
ഴ സനാതനം വാർഡു
മുശീരാഗതുുിൽഡി. മുശീ
രാമന നായർ (78)അ
തുുരിചുുു.ഭാരുയ:സരസമുു.
മകുുൾ: എസ്. സഫുതു
ഷ്,എസ്. സുഫരഷ്,എ
സ്.രാഫജഷ്.മരുമകുുൾ:
അപുുിെി സഫുതുഷ്, ല
കുു്മിസുഫരഷ്,മുപിയരാ
ഫജഷ്.

ടറാസ
ളചാവുുര: ഫതയുകുുാന
തുു് പഫരതനായ എ
സ്തപുുാഫനാസിളുുു ഭാ
രുയഫറാസ(94)അതുുരി
ചുു.ുസംസക്ാരംനടതുുി.
പഫരത ളചാവുുര ളചറു
തുരുതുുി കുടുംബാംഗ
മാണു.മകുുൾുു:ആനി,പ
ഫരതനായഫജാണി,ഫബ
ബി,ഫമരി,വർുുഗീസ്.മരു
മകുുൾുു: പഫരതനായ മ
തുുായി, ഫിഫലാമിന,
ഫജാസ്,ബാബു,സഫലാ
മി.

പത്്ാവതി
ളോചുുി:എെമകുുരകരു
ഫവലിപുുറപുു്പവിമതുതുുി
ൽ പഫരതനായ  എം.
ളക. പതുുനാഭനനായ
രുളട ഭാരുയ പതുുാവതി
(ഫോഴിഫുകുടുഫചവായു
ർ ഇടവലം പറപുുിൽ -
84)അതുുരിചുുു.മകുുൾ:
ഇ. പതുുകുമാർ ( ഫോ
ഫുടുമുഗാഫർ),ളക.പതുു
ലത (ചിതുു വാരിക),
ളക.പതുുജനു (ചീഫു റി
ഫുപുടുുർമാതുഭുമി,ളോ
ചുുി).മരുമകുുൾ: സി.ജി.
ഫുജയാതി ,ആർ. നിഷ (
മുഡഗുസ് കൺഫുമോൾവ
കുപുു്-ളോചുുി).

നപ്ഫസര്്എം.നശ്ീക്മാര്്
ളോചുുി:എറണാകുെംമ
ഹാരാജാസ് ഫോളെജി
ളലമുനുുസുുു ുാറുുിസുുു ുികുസ്
വിഭാഗം അധുയാപകനുു
മുപഫസർുുഎം.മുശീകുമാ
ർുുഅതുുരിചുുു.ഷാർുുജയി
ളലമകളുളടവസതിയി
ലായിരുനുുുഅതുുുയം70
വയസായിരുനുുു. എറ
ണാകുെംപുഫുലുപുുടിവീ
കുുണം ഫോഡിളല മു
ണുുയുാതുു്കുടുംബാംഗമാ
ണു.ഷാർുുജയിൽുുഅധുയാ
പികയായ മകളെസനുു
ർുുശികുുാളനതുുിയഇഫുദു
ഹവും ഭാരുയയും ളോ
ഫോണവവറസ്മുലമു
ണുുായ യാമുതാമുപതിസ
നുുിമുലംതിരിചുുുവരനുു
കഴിയാളതഷാ ർുുജയിൽുു
കുടുങുുുകയായിരുനുുു.
മുതഫദഹംനാടുുിളലതുുി
കുുാനുു കഴിയാതുു സാ
ഹചരയുമായതിനാൽുുസം
സ്കാരചടങുുുകൾുുഷാ
ർുുജയിൽുുതളുനുനടതുുു
ളമനുു് ബനുുുകുുൾുു വുയ
കുുമാകുുി. സുുു ുാറുുിസുുു ുി
കുസ് അധുയാപകനായ
മുപഫ. മുശീകുമാർുു ഗവ.
ഫോളെജു ചിറുുുർുു, നാടുു
കം ഗവ. ഫോളെജു എ
നുുിവിടങുുെിലും ഫസവ
നംഅനുഷ്ഠിചുുിരുനുുു.
മുതഫദഹം ഷാർുുജയിൽുു
സംസ്കരികുുും.ഭാരുയ
മുശീകുമാരി. മകുുൾുു: മുശീ
ജ,മുശീല.മരുമകുുൾുു:കു
ഷ്ണകുമാർുു,വിജിൽുു.

രാജീവൻ
ഫചർതുുല: കഞുുികുുു
ഴി പഞുുായതുു് 16-ാം
വാർഡിൽ ചാലുങുുൽ
ളവെിപഫരതനായപതുു
നാഭളുുു മകന രാജീവ
ന(രാഫജഷ്-43) അതുു
രിചുുു.ഭാരുയ:മിനിഫമാൾ.
മാതാവു:രതുനമുു.

ടോരജ്വരഗീസ്
കുടശനാടു:തണുുാനിവി
െ പുുാവിെയിൽ പഫരത
നായഫോർജുകുടുുിയുളട
മകനഫോർജുവർഗീസ്
(ഫോനചുുന–54)അതുുരി
ചുുു. കാവിനാൽ കുടും
ബാംഗമാണു. ഭാരുയ: അ
മുുിണി. മകുുൾ: ലാലന
ഫോർജു, ഫോർെി ഫോർ
ജു.മരുമകൾ:അനജന.

ൈി.നശ്ീധരൻ
പാറശാല : പരശുവ
യുകുുൽ മലവിെവീടുുിൽ
ഡി.മശുീധരന(78)അതുു
രിചുുു.ഭാരുയ:സുഫോചന.
മകുുൾ: സജീവു, മിനി,
മുശീജിതുു്,മുശീനാഥു.മരു
മകുുൾ: സജിതകുമാരി,
അരുൺ,അഖില.

പി.തക.ടോപി
ഉെനാട:ുചിറകഫോടുു്വീടുുി
ൽപി.ളക. ഫോപി (63)
അതുുരിചുുു.സംസ്കാരം
നടതുുി.ഭാരുയ:തുണുുഴം
മരുപുുിൽരമണി.മകുുൾ:
ബിന,ുബീന.മരുമകുുൾ:
ബിനുകുമാർ,അഞുജു.

അന്്മ്്
ളബംഗളുര:ു 12–എ നയുു
ളറയിൽഫവ ഫോെനിയി
ൽപഫരതനായഐ.സി.
ഫോസഫിളുുു ഭാരയുഅ
നുുമുു (80) അതുുരിചുു.ു
ഫോഴഫഞുുരി ളചറുഫോ
ൽ ഫമഫലതുുുണുുിയിൽ
കുടുംബാഗമാണ.ു മകുു
ൾ:ഷിബ,ുഫഷർലി,സു
നിൽ.

തക.എം.ഫിലിപ്്്
കുെ തു ുു പു ുു ഴ :   മു െ 
യ റ വീ ടു ുി ൽ ളക . എം . 
ഫി ലി പു ു്  (ബാ ബു –
7 2 ) അ തു ു രി ചു ുു   ഭാ
രുയ:ചമറിയാമുു.

2020ഏമുപിൽ12ഞായർ9 KKD/TSR

തോച്്്കാേര
ളോടുങുുലുുുർ: അഴീ
ഫുകുടു വലറുു് ഹൗസ്
ജംകുഷനു കിഴകുു് ഭാഗ
തുു് താമസികുുുനുു ഇട
ഫയടതുു് ളോചുുു കാദർ
(80) അതുുരിചുുു. ഭാരുയ:
സുഹറ.മകുുൾ:ഹകുുീം
(ഖതുുർ), ഐഷാബി,
ബുഷറ, ജാസ്മി, റഹുു
തുു്. മരുമകുുൾ:അബുുു
ൽ
മജീദു (സുനുുി മാളന
ജുളമുുു് അഫോസിഫയ
ഷന-എസ്എംഎ-ജി
ലുുാ ളസമുകടുുറി), റാഫി,
അസി,പഫരതനായയു
സുഫു ഷഫീന. ഖബറട
കുുംനടതുുി.

ടോസ
വടകുുാഫുഞുരി:കണുുമുുു
ഴപഫരതനായ ളസബാ
സുുുുുയനഭാരുയഫോസ(88)
അതുുരിചുുു.സംസ്കാരം
ഇനുു് രാവിളല 10-നു 
ളസുുു്മുഫാനസിസ്ഫസ
ഫുവയഴുസ് ളോഫോന പ
ളുുിയിൽ. മകുുൾ: ഫബ
ബി, ഫോസ്ഫീന, ളോ
ചുുുഫമരി,ഫസവുയർ,ഫോ
സ്, ഫോൺസ ൺ, ളസ
ബാസുുുുുയന,ഷാജു.മരുമ
കുുൾ:  പുഷ്പം, എൽ
സി,ഫിഫോമിന, മുശീഷ,
സുജ, ഫോൺസൺ,പ
ഫരതരായഫദവസി,ഫോ
മസ്,ഫോസ്.

രാധകയ്ഷണ്ൻ
പുണിതുുുറ: ജവഹർ
ഫോഡിൽ കഫുണുകുുട
യിൽ രാധകുയഷ്ണന
ഫമഫോന(82)അതുുരി
ചുുു. റിടുു. ളകഎസ്ഇബി
ഉഫുദോഗസുുനും, സിപി
എം ആദുയകാല മുപവർ
തുുകനും ആയിരുനുുു.
ഭാരുയ:തങുുമണി.മകുുൾ:
ളക.ആർ. സുഫരഷ് കു
മാർ, (സിപിഎം പുണി
തുുുറ ളോടുുാരം മുബാ
ഞുു്അംഗവും, ചുമടുുു
ളോഴിലാെിയുണിയന
സിഐറുുിയു വവറുുില
യുണിറുു്അംഗം),ഉമഫദ
വി(ളോടുുയുകുുൽആരുയ
വവദുയശാല തുയപുുുണി
തുുുറ)മരുമകുുൾ:ഗീത,
സജീവന.സംസ്കുുാരം
നടതുുി.

ടേവകി
കലുുപുുലം:ഫചനുുനഫോ
ടുവിെയിൽവീടുുിൽപഫര
തനായമശുീധരളുുുഭാരയു
ഫദവകി(81)അതുുരിചുുു.
മകുുൾ:ജലജാമണി,ജ
യമുപകാശു. മരുമകുുൾ:
മുപസനുുന,സിനി.

രതന്മ്്
കലുുപുുലം:നാവായികുുു
െം ചാവർഫോടു ഫാർമ
സി ജങുഷന കിഴകുുും
കരവീടുുിൽപഫരതനായ
ആനനുുളുുുഭാരുയരതുന
മുു(77)അതുുരിചുുു.മകുു
ൾ:ഫോപകുമാർ,ഹർഷ
കുമാർ,മശുീകല.മരുമകുു
ൾ:സിനുുു,നിതുയ,സു
ഫരഷ്കുമാർ.

ഉമ്്്ആെിശ
ഫതഞുുിപുുലം: ഫചൊരി
എരുമതുുടതുുിൽപഫര
തനായഅഡുവകുുറുു്പി.
എം.മുഹമുുദുകുടുുിയുളട
ഭാരുയഉമുുുആയിശ(84)
അതുുരിചുുു. മകുുൾ:പി.
എം.അമീർഅലി (ളച
യർമാന ഡിഎംഎസ്
ഫോസ്പിറുുൽ),പി.എം.
മനസുർ(ബിസിനസ്),
പി.എം.ആസുയാസതുുാ
ർ, പി.എം. മറിയം കു
ഞുുുമുഹമുുദു. മരുമകുു
ൾ:ഹമീദകെപുുാടന,സ
ലീനഎന.ടി,പഫരതനാ
യ അബുുുൽ സതുുാർ
(കണുുുർ), ഫോ: കു
ഞുുുമുഹമുുദു(ഫവങുുര).

അബ്്്റഹിമാൻ
ഫതഞുുിപുുലം: ളചറുവ
ണുുുർപാറകുുണുുിപുുറപുു്
പഫരതനായ അഹമുു
ദുഫോയഎനുുവരുളടമ
കന അബുുുറഹിമാന
(60)അതുുരിചുുു. പളുുി
കുുൽബസാർചാനതുുു
പറപുുിളല വാടക വീടുുി
ലാണു നിലവിൽ താമ
സിചുുിരുനുുതു. ഭാരുയ: ന
ജുമ.വി.പി. മകുുൾ:തഹ
ലിയ,നജീബു.

കാരതയ്ാെനി
ഫതഞുുിപുുലം: ളചനകുു
ലങുുാടി ചീനകുുനാരി
ഫുകുമുതതുുിനുസമീപംമ
ണുുലതുു്പഫരതനായക
ണുുിപറപുുിൽഅയുുപുുന
കുടുുിയുളട ഭാരുയ കാർ
തുയായനി (82)അതുുരി
ചുുു. മകുുൾ: ചനുുുകുടുുി,
നാരായണന, കുഷ്ണ
ന,ലകുു്മി,ശാരദ,രാധ.
മരുമകുുൾ: ഫുജോതില
കുു്മി,പറഫുങുടന,ഫവ
ലായുധന, അജിത, റീ
ജ.

രാജലക്്്മി
തലഫശരി: പാലയാടു ഇ
നഡസ്മുടിയൽഎഫുസുുുറുുി
നു സമീപം വുനുുാവന
തുുിൽപാണുുുയാലരാജല
കുു്മി (84-റിടുു: ഫൊസുുുു്
മാസുുു ുർ)അതുുരിചുുു.ഭർ
തുുാവു:പഫരതനായവാ
ചുുാലിഫോഫോതുു്വിജ
യന(റിടുുഡിഇഒ).മകുു
ൾ:ദീപകുപി.പി(ബിസി
നസ്), രജീഷ് (ളച
വനു)ു.മരുമകൾ:സംഗീ
ത(ളചവുനു).സഫോദ
രങുുൾ:പി.രവീമുനുുനാഥു
(ബാംഗുുുർ),ദയാഫോഹ
ന(കണുുുർ),പഫരതരാ
യവിലാസിനിബാലകു
ഷ്ണന,ഫുമപമാജനാർദുു
നന,ഫോഹന.

സലിം
മാനുുാമംഗലം. നമുകയ
തുു് യുസഫു മകനുു സ
ലിം(47)അതുുരിചുുു.ഭാ
രുയ:റാഖില.

ടോൺ
അങുുമാലി: കുയാനഡയി
ൽറിടുുഉഫുദോഗസുുനായ
അങുുമാലിതചുുിൽഫദവ
സിഫോൺ(72)അതുു
രിചുുു. സംസ്കാരം നാ
ളെപതുുിനുകുയാനഡമി
സുുിസാഹഇടവകപളുുി
യിൽ.
ഭാരുയ: പറവുർ പഞുുി
കുുാരനഫിഫോമിന(റി
ടുു. ബാങുു് ഉഫുദോഗസ്ഥ,
കാനഡ). മകുുൾ :മുപതീ
പു (അളമരികുു), മുപീതി
(കുയാനഡ). പഫരതന
അങുുമാലിമുനമുനിസി
പുുൽളചയർമാനഅതുു
രിചുു ടി. ഡി  ഫഡവിഡി
ളുുു സഫോദരനാണു.

ക്ഷണ്ൻനാെര
ളോടുമൺ: അരീകുുര
പുതുുനവീടുുിൽ (പുതു
വാകവിെ) കുഷ്ണന
നായർ(85)അതുുരിചുുു.
ഭാരുയ:ളചലുുമുു.മകുുൾ:ഉ
ഷാകുമാരി, മിനി,പഫര
തനായരാഫജമനുുുനനായ
ർ.മരുമകുുൾ:സുഫരമുനുു
ന,സതീശന.

വി.സ്ക്മാരൻനാെര
മലയിനകീഴു : തഫുചുടുുു
കാവു സുമുപഭാഹൗസി
ൽവി.സുകുമാരനനായ
ർ(72)അതുുരിചുുു.ഭാരുയ:
ളക.മപുഭകുമാരി.മകുുൾ:
എസ്.പി. സജീഷ് (ളക
എസ്എഫുഇ),എസ്.പി.
രജീഷ് (ഫകരെ ളപാലീ
സ്).മരുമകുുൾ:ളക.ജി.
അശുവതി,ഫരഷ്മ.പി.നാ
യർ(ഫാർമസിസുുുു്).

നെരാജപ്്ണിക്്ര്്
ളവളുുറട: കുതാെി കാ
കുുതുകുുിബിനുഭവനി
ൽുു നടരാജപുുണികുുർുു
(80)അതുുരിചുുു.കനുയാ
കുമാരി മുന  ഫോടുും
ളോഴിലാെിയുണിയനുു
(സിഐറുുിയു) ളസമുകടുു
റി,സിപിഐമുനുു ളവ
ളുുറട മണുുലംകമുുിറുുി
അംഗംഎനുുീനില കെി
ൽുുമപുവർുുതുുിചുുിടുുുണുു.്ഭാ
രുയപഫരതയായകുഷ്ണ
മുു,മകുുൾുു:ശകുതുുെ,രാ
ധാകുഷ്ണനുു, ഭാമ, ക
സ്തുരി,ബിനു.മരുമകുു
ൾുു:  മുശീകണുഠനുു,ഷീല,
സനൽുുകുമാർുു,അനിൽുു,
ബിനി(സുമ).

ടമരി
അതുമുുുംകുെം:ആ
ഫോലികുുുഴി കണുുനാടുു്
വീടുുിൽപഫരതനായഡാ
നിയലിളുുു ഭാരുയ ഫമരി
(80)അതുുരിചുുു.മകുുൾ:
ഫോെി,ബാബു, പഫരത
നായരാജു.മരുമകുുൾ:
ളഡയുസി,ളറയുചുുൽ,സ
ജിവർഗീസ്.

എം.എടോസഫ്തരകൻ്്
ഫചർുുതുുല:ഫചർതുുലന
ഗരസഭ29-ാംവാർുുഡുമു
ലയിൽുുകെരികുുൽുുഎം.
എ ഫോസഫു തരകനുു
(ഫബബിചുുനുു-82)അതുു
രിചുുു. സംസ്കാരം നട
തുുി.ഭാരുയ:മറിയാമുു.മ
കുുൾുു: ബീന ഫജകുുബു
(ളവലുുിംഗുടൺുു,നുയുസി
ലാനുുഡു),എമുബ ഹാംത
രകനുു(നുയുഫജഴുസി,യു
എസ്എ), മാതുയു തരക
നുു (അറുു് ലാുുു, യുഎ
സ്എ), ഫോസഫുതരക
നുു (അറുു് ലാനുറ, യുഎ
സ്എ). മരുമകുുൾുു: ളജ
ഫുകു ഫജകുുബു, ളതഫര
സ അംബുകുുനുു, ലി
നുുഡ,ആശ.

നഫ്ാൻസിസ്
വടകുുാഫുഞുരി:പുനുുംപ
റപുു് ഫതർമം മുഫാനസി
സ്(75)അതുുരിചുുു.സം
സ്കുുാരംനടതുുി.ഭാരുയ:
തങുുമുു. മകുുൾ: ളുമഗ
യുസി,ഉഷ,വർഗുുീസ്,രാ
ജു.മരുമകുുൾ:ളബനുുി,
ഷീജ, ളഷമീന, പഫരത
നായഫൊൾസൺ.

ഏലയ്
വടകുുാഫുഞുരി:കരുമമുത
പുതുുുരു ഫോനപുുളുുു
ഭാരയുഏലയു(70)അതുുരി
ചുുു.  സംസ്കാരം നട
തുുി. മകുുൾ: ഡിറുുി, മ
ഞുുു, മഫോജു. മരുമകുു
ൾ: ബാനർജി, വനസ
ൺ,റിജു.

സി.െി.മാതയ്്
കുനുുംകുെം:ളചയുപുുർുു
ഓഫു ഫോഫമഴുസ് മുനുു
മപുസിഡുുു്സി.ടി.മാതയുു
(86) അതുുരിചുുു. സം
സ്കാരം നടതുുി. പഫര
തയായ അനുുമുുയാണു
ഭാരുയ. ഫോയി, ഫോബി
എനുുിവർ മകുുൊണു.
1983-86 കാലഘടുുതുുി
ലാണുകുനുുംകുെംളച
യുപുുർുു ഓഫു ഫോഫമഴു
സിളുുു മുപസിഡുുു്
സുുാനംഇഫുദുഹംവഹി
ചുുിരുനുുതു.

എല്്സി
തഫോർുു:ഫാറുുിമനാഥാ
നഗറിൽുു ചിറമുുൽുു കാ
ഞുുാണിഫോൺുുസൺുു
ഭാരുയഎൽുുസി (66)അ
തുുരിചുുു. സംസ്കുുാരം
ഇനുു്രാവിളല10നുത
ഫോർുുഇനുുഫുുു്ജീസസുു്
പളുുി ളസമിഫുതുരിയി
ൽുു. മകുുൾുു: ഫോൺുുസി,
ഫോസി. മരുമകുുൾുു:
ളബർുുടുുി കണുുുകുുാടനുു,
ലവീന.

പൗടോസ്
മഫോടുുിചുുാൽുു:നമുുനാലി
പൗഫോസ് (68- പമുതം
എജുുു്)അതുുരിചുുു.ഭാ
രയു:ഷീല.മകുുൾുു:മില,ജി
ന.ുമരുമകുുൾുു:അനുുസി
നുു,ളസബിനുു.മീനാക്്ിെമ്്

ളവളുുിതുുിരുതുുി: അ
കഴിപുുുറതുു്ളതകുുുടുുയി
ൽുു മാധവനുുനായരുളട
ഭാരുയമീനാകുുിയമുു(79)
അതുുരിചുുു.മകനുു:പഫര
തനായ പതുുനാഭനുു. മ
രുമകൾുു: ധനുയ. സംസ്
കാരംനടതുുി.

നഫ്ാൻസിസ്
വവലതുുുർ:തലഫുകു
ടുുുർ പഫരതനായ ടി.പി.
മാതുയു മകന ഓ
കുസ്ഫോർഡു വഷർ
(യുളക) മാതുയു മുഫാന
സിസ്(80)(മുനമുപിന
സിപുുൽ ളസയിനുറിസുുു ു്
ഓഫീസർ, ഹാർളവൽ
യുളക)അതുുരിചുുു. ഭാ
രുയ:ഫോടുുുങുുൽഫുമതസുയാ
മുു.മകുുൾ:മാതുയു(ലണുു
ന), ഫോസഫു (ബാംഗുുു
ർ). മരുമകൾ ഫോണി
യ.

ഒ.ലക്്്മി
മാഫവലികുുര:പുനുുമുടു
ളോയുപുുളുുിൽപടീറുുതി
ൽ വി.രാഘവളുുു സ
ഫോദരിഒ.ലകുു്മി(77)
അതുുരിചുുു.സംസ്കാരം
നടതുുി.

പി.ആര.സ്ടരഷക്്മാര
ഫോടുുാങുുൽ: ഫമമുപതുു്
പഫരതനായ രാമകു
ഷ്ണനനായരുളട മക
നപി.ആർ.സുഫരഷ്കു
മാർ(ഫോപി-54)അതുു
രിചുുു.ചാലാപുുളുുിപുലി
കുുലുുുംപുറതുു് കുടും
ബാംഗമാണു. ഭാരുയ: സു
മുപഭ.മകന:അഭിരാം.

ഖേീജക്്്ട്്ി
കരുനാഗപുുളുുി:ആദി
നാടു ളതകുു് ഫോപുുിൽ
വീടുുിൽ പഫരതനായ
വഹഫമുോസ് കുഞുുി
ളുുുഭാരയുഖദീജകുുുടുുി(87)
അതുുരിചുു.ു മകുുൾ: ആ
യിഷബീവി,വലലബീ
വി,അബുുുൽസലാം.മരു
മകുുൾ: മുഹമുുദകുുഞുു,്
ഷംസുദീന,തസന്ി.

തക.എം.ഫിലിപ്്്
കുെതുുുപുുുഴ:റിടുു.എയ
ർഫോഴുസ്ഉഫുദോഗസുു
നതിങുുൾകുുരികുുംമുെ
യറവീടുുിൽളക.എം.ഫി
ലിപുു്(ബാബു–72)അതുു
രിചുുു.ഭാരുയ:മറിയാമുു.

വരഗീസ്
പഴുവിൽ:മാെിഫയകുുൽ
കുണുുുപറപുുിൽ വർഗീ
സ്(82)അതുുരിചുുു.സി
പിഎംപഴുവിൽളസുുു
ർ മുബാഞുു്അംഗമാണു.
സംസ്കാരംനടതുുി.ഭാ
രുയ:ആനി. മകുുൾ: ബി
ജു,ആന്റണി,വിനി.മ
രുമകന:ളസബാസുുുുുയന

തസലീന
വവപുുിനുു: പളുുിപുുുറം
പളുുിപുുറപുുിൽുു വീടുുിൽുു
പഫരതനായഫിലിപുു്ഭാ
രുയളസലീന(91)അതുു
രിചുുു.സംസ്കാരംപളുുി
പുുുറം മഞുുുമാതബസ
ലികുു ളസമിഫുതുരിയി
ൽുുനടതുുി.മകുുൾുു:ജയ
മുു,അലകുസ്,അനിൽുു,
മരുമകുുൾുു:മതുുായി,സീ
ന,ളഷലുുി.

അന്്ക്്്ട്്ി
ളോകുുാഫുതുടു:അപുുു
പുുനഫോടുകുടപുുാടുു്വീടുുി
ൽപഫരതനായവർഗീസ്
ഫദവസുയയുളട ഭാരുയഅ
നുുകുുുടുുി (80) അതുുരി
ചുുു. മകുുൾ: ഫോർജുകു
ടുുി, ഫോമസ്, ആലീസ്,
എൽസമുു, മിനി. മരുമ
കുുൾ: തങുുമുു, ഫോെി,
ളബനുുി, രാ ജു, പഫരത
നായഫോയി.

തക.എസ.്സക്്റിെ
ളവണുുികുുുെം:കിഴഫുകു
ചിരഫുടുലികുുൽ ളക.എ
സ്.സകുുറിയ(തപുുാന–
86)അതുുരിചുുു.ഭാരുയ:പു
െികുുീഴുകരിയിലടിയിൽ
പഫരതയായചിനുുമുു.മ
കുുൾ:രാജു,ഫോെി,അ
ജി,ഫോമസ്,ബിജു,ബി
നുുു,ബീന.മരുമകുുൾ:സ
ജി,ലീലാമുു,മാതുുുകുുു
ടുുി,കിങുു്സ്ലി,ജിനസി,
ഫോജു,ഷിഫുുു.

എൻ.രടമശൻ
ഏനാതുു:്ഇെംഗമങുുലം
ലകുുംവീടുുിൽഎന.രഫമ
ശന (54) അതുുരിചുുു
സംസ്കാരംനടതുുി.ഭാ
രുയ:ഫബബിലത.മകുുൾ:
ആർ.അഖിൽ,ആർ.അ
മൽ.

െി.ഒസാമ്വല
തിരുവലുു:ചുമമുതതാമര
ഫവലിൽടി.ഒസാമുവൽ
(കുഞുുുഫോന–83) അ
തുുരിചുുു.സംസ്കാരംപി
നുുീടു.
ഭാരുയ:കലുുിഫശരിപാറയി
ൽ ളചറുവഫുളുതുു് ആ
ചുുിയമുു.മകുുൾ:ളഡനുുി.
ളഡറി (ഇരുവരും കു
വവതുു്),ഡിനു. മരുമ
കുുൾ:ളജബി,ഫോെി,ജീ
ന.

തൊെിെമ്്
കുടശനാടു:മുെമുടുുിൽപ
ഫരതനായഎം.ളക.വർ
ഗീസിളുുുഭാരുയളൊടിയ
മുു(79)അതുുരിചുുു.സം
സ്കാരംപിനുുീടു.

പി.തക.ക്ഞ്്ിതമയത്ീൻ
ഹാജി

ഫതഞുുിപുുലം:ളവെിമു
കുു്പാലകുുളലപൗരമുപ
മുഖനുംമഹലുു്കാരണ
വരുമായിരുനുുളചപുുക
ഫുശുരി പി.ളക.കുഞുുി
ളമയുതീന ഹാജി (90)
അതുുരിചുു.ുഭാരയുപഫരത
മായകുനുുുമുുൽഖദിയ
മുുു. മകുുൾ : അബുുുൽ
അസീസ്,റഷീദു(ഫോയ
പുുതുുുർ),പഫരതയായ
സഫിയ,സുവബദ,ഖ
ദീജ,റംല.മരുമകുുൾ:ഉ
മുുർഫചറുർ,അബുുുറസാ
ഖുകുഫ,വസദുവി.ളക.
പടി, ഹവസനാർ ആ
ലുങുുൽ,റാബിയ,സലീ
ന.സഫോദരങുുൾ:ളോ
യുതീനകുടുുിഹാജി,രാ
യിനകുടുുിഹാജി, മുഹ
മുു ദുകുടുുിഹാജി.

ടേവി
അഫുതുാെി:ളകാെകുുാടു
കലുുംപുനതുുിൽുു മീതുു
ൽുുചമുനുുളുുുഭാരുയഫദവി
(58)അതുുരിചുുു.മകുുൾുു:
റജിന,ഷിജിന.മരുമകുു
ൾുു:രാഫജഷ്,വശഫലഷ്.
ഫപരമകുുൾുു:രാഹുൽുു,റ
ജുൽുു.

െനദ്്്ിക
ഫചർതുുല:ഫചർതുുലന
ഗരസഭആറാംവാർഡി
ൽകണുുനനിവാസിൽ
വി. ബാബുവിളുുു ഭാരുയ
ചമുനുുിക(63)അതുുരിചുുു.
മകന:കണുുന(കണുുന
സുുുുുഡിഫോ ഓംകാഫര
ശുവരം).മരുമകൾ:ആതി
ര.

അലിമബീവി
ഫോനുുി:മാങുുുെംവാലു
പറപുുിൽ പഫരതനായ
ഇസമ്ായിൽറാവുതുുരു
ളട ഭാരുയ അലിമബീവി
(87)അതുുരിചുുു.കബറട
കുുംനടതുുി. മകുുൾ: റ
ഷീദ ബീവി, അബുുുൽ
ഹുവസന, ജമീല ബീ
വി, അബുുുൽ കാസിം,
സജീദബീവി,ആരിഫാ
ബീവി,അഷ്റ ഫു,അന
സാരി,ഷാജഹാന.മരുമ
കുുൾ:അബുുുൽബഷീർ,
റാബിയതുു് ബീവി, ഇ
സ്മായിൽ, സീന, ഷം
സുദീന,ഷാജഹാന,ബീ
ന,റജീന,സബീന.

അമ്്ിണി
ഇരവിഫപരുർ:കയുുാല
കുുകതുുു പഫരതനായ
ഫോരുതു ഫോസഫിളുുു
ഭാരുയഅമുുിണി(82)അ
തുുരിചുുു.
മകുുൾ: ലാലു കുരുയന,
ഫോെികുരുയന, പഫരത
നായ ഫോസഫു ഫോരു
തു. മരുമകുുൾ: ഷിജി
ഫോസഫു,ഫോമസ്രാജ
ന.

ഭവാനി
തിരുമുലുുവാരം:ളവടുുംപറ
പുുതുുുവീടുുിൽപഫരതനാ
യ ഫോപാലളുുു ഭാരയു ഭ
വാനി(94)അതുുരിചുു.ുമ
കുുൾ:ഓമന,അരവിനുുാ
കുുന,മലുുിക,സുഫരമനുുുന,
ജയന,അനിരുദുുന,അം
ബിക, സജീവന, മപുമീെ,
മായ.

സ്നിലക്മാര
ഫചർതുുല:നഗരസഭഏ
ഴാംവാർഡിൽകണിചുുു
കാടുുുളവെിപഫരതനായ
മുപഭാകരളുുുമകനസു
നിൽകുമാർ(50)അതുു
രിചുുു. അമുു: മീനാകുുി.
ഭാരുയ:ഷീല,മകുുൾ:സു
ഫമഷ്,  സുധീഷ്. സം
സ്കാരംനടതുുി

െി.എൻ.ടോപിനാഥപണിക്്ര
ഫചർതുുല: ഫചർതുുല
ളതകുു്പഞുുായതുു്11-ാംവാർഡിൽഇലഞുുി
യിൽ ടി.എന. ഫോപി
നാഥപണികുുർ(75)അ
തുുരിചുു.ുറിടു.ു(ളഡപയുുടുുി
ഡയറകുുർ ഓഫു ഫുമൊ
സികുയുഷന ). ഭാരുയ:പ
ഫരതയായഅഡുവ: രമാ
ഫദവി
മകുുൾ:ഹരിഫോവിനുു്,മ
നുഫോവിനുു്,

സി.സി.ഐസക്
കുതുുാടുുുകുെം : മണുു
തുുുർളചമുുങുുുഴആകുു
കുുുെങുുരയിൽസി.സി.
ഐസകു (95)അതുുരി
ചുുു. സംസ്കാരം ഇനുു്
രാവിളല 11 നു വസതി
യിളല ശിമുരുഷകൾകുു്
ഫശഷം മണുുതുുുർ ളസ
ുുു.്ഫോർജുഓർതുുഫോ
കുസ്പളുുിയിൽ.ഭാരുയ -
പഫരതയായ ഏലുയാമുു
കുടുുുമുയാലിൽ അതുുുയാ
ലുങുുൽ.മകുുൾ:ഫോർജ,
ഫോസ്,ബാബു,സണുുി,
ഫൊെി,സാജു,ബിജു.മ
രുമകുുൾ:വലലാഫോർ
ജു,ജിജിഫോസ്,എൽമി
ബാബു, സീനി സണുുി,
സിനിഫൊെി,ഫരഖാസാ
ജു,ജുലിബിജു.

പി.വി.ടോൺ
കുപുുൊംളൊയകു:കുഴി
കുുാല സിഎംഎസ്
വഹസ്കുൾ റിടുു. അ
ധുയാപകനപുനുുമുടുുിൽ
പി.വി.ഫോൺ(88)അ
തുുരിചുുു. ഭാരുയ: പഫരത
യായളക.ളക.ഫമരി(റി
ടുു.അധുയാപിക).മകുുൾ:
സുജഫമരിഫോൺ(സി
എംഎസ്എചുു്എസ്,മു
ണുുകുുയം),സുസനഫമ
രിഫോൺ(സിഎംഎസ്
എചുുഎ്സ,്ളനടുങുുാടപുു
ളുുി), ഫോഹന വി.ഫോ
ൺ (ഫോഹ), മുപസാദു
ളക.ഫോൺ(എപിഎന
എം,സിഎംഎസ്യുപി
സ്കുൾ,കുെതുുുപുുുഴ).
മരുമകുുൾ:മാതുയുസി.വ
ർഗീസ്(റിടുു.ളഹഡുമാസുുുു
ർ,സിഎംഎസ്എചുു്എ
സ്,മുണുുകുുയം),സണുുി
കുുുടുുികുരുയന,ബിനുുു ,
സുബിമാതുയു.

ചാലകുുുടി:പരിയാരംമുനിപുുാറയിൽുുളപടുുി
വണുുിയുളടകുറുളകനായചാടിനിയമുതുു
ണംവിടുുവണുുിമറിഞുു്വുമഡവർുുമരിചുുു.
ആറുവയസുകാരനുപരുഫുകുറുുു.ഫോതിരകുു
ണുുിഏർുുപുുാടനുുവീടുുിൽുുജനാർുുദുുനളുുു മകനുു
ജഫയഷ് (31)ആണു മരിചുുതു. ളോനുുകുുുഴി
കിഴകുുുടനുുഷാജിമകനുുഫുജയാതിഷിനാണു
(6)പരുഫുകുറുുതു. പരിഫുകുറുു കുടുുിളയ ചാല
കുുുടി ളസുുു് ളജയിംസ് ആശുപമുതിയിൽുു
ഫുമപവിഫശപുുിചുുു.ചാലകുുുടിളൊലീസ്ഫമൽുു
നടപടിസുവീകരിചുുു.

കുറുുനാടു:ഇതരസംസുുാനളോ
ഴിലാെിളയ വാടക കുവാഫുടുഴുസിൽുു
ആതുുഹതുയളചയുതനിലയിൽുുക
ളുണുതുുി.ഫോൽുുകുുതുുസുവഫദശി
യായകരീബുളുുലസ്കറിളനയാ
ണുവാടകളകടുുിടതുുിൽുുതുങുുിമ
രിചുുനിലയിൽുുകളുണുതുുിയതു.പ
രുതുർുു പഞുുായതുുിളല ഒനുുാം
വാർുുഡിളല കരിയനുുുരിലാണു
സംഭവം.ആറുമാസമായിഫകരെ
തുുിൽുുഎതുുിയിടുു്.മുപഫദശതുു്കു
ലിളതഴിൽുുളചയുതുവരികയായി
രുനുുു കരീബുളുു. കുറചുുുദിവസ
ങുുൊയി സാംമുകമികഫോഗങുുൊ

ൽുുചികിതുുഫതടിയിരുനുുു.
വിവരമറിഞുു് തുതുുാല ളൊലീ
സ്, പരുതുർുുആഫോഗുയ വകുപുു്,
ജിലുുാഫുമടാമാളകയർുുമുപവർുുതുുക
ർുു,പഞുുായതുു് മുപസിഡനുറു,വാ
ർുുഡുളമപുുർുുഎനുുിവർുുസുുലളതുു
തുുി.തുതുുാലളൊലീസ്ഇനുുകുവ
സുുുു്നടപടികൾുുപുർുുതുുിയാകുുി.മു
തഫദഹംഫൊസുുുുുഫോർുുടുുതുുിനായി
പാലകുുാടു ജിലുുാ ആശുപമുതിയി
ഫലകുു്മാറുുി.ളോഫോണസുരകുു
മാനദണുുങുുൾുു പാലിചുുാണു മൃത
ഫദഹംഫൊസുുുു്ഫോർുുടുുതുുിനുളോ
ണുുുഫൊയതു.

തിരുവലു:ുഅഹമുുദാബാദിൽഎയ
ർഫോഴുസ്ഉഫുദോഗസുുയായമക
ളെസനുുർശിചുുഫശഷംകഴിഞുുമാ
സം23നുനാടുുിൽമടങുുിളയതുുിഭ
വനതുുിൽനിരീകുുണതുുിലായി
രുനുുളനടുമപുുുംസവുഫദശിയുളടമര
ണംഫോവിഡുബാധമുലമളുലുനുു്
സുുിരീകരിചുുു.കഴിഞുുവുയാഴാഴുച
വവകിടുു്ശുവാസതടസുുളുതുതുടർ
നുു്തിരുവലുുതാലുകുു്ആശുപമതുി
യിൽമുപഫവശിപുുികുുുകയുംതുടർ
നുു് മരികുുുകയും ളചയുത ളനടു
മുപുുംഫോബിൾഹൗസിൽവിജയ
കുമാർ(68)ളുുുമുസവപരിഫോധ
നാഫലമാണുളനഗറുുീവുആളണ
നുു് ളതെിഞുുതു.ഇഫോളട കഴി
ഞുുരണുു്ദിവസമായിനീണുുുനി
നുുആശങുുയുകുു്വിരാമമായി.ആ
ലപുുുഴളമഡികുുൽഫോെജുവവ
ഫോെജിലാബിൽനടനുുപരിഫോ

ധനയിൽവിജയകുമാറിനുഫോവി
ഡുബാധയിളുലുനുുും,ഹുദയാഘാ
തമാണു മരണകാരണളമനുുും
സുുിരീകരിചുുു.
താലുകുു്ആശുപമുതിയിൽമരിചുു
വിജയകുമാറിളുുുമുതഫദഹംസം
ശയളുതു തുടർനുു് പതുുനംതിടുു
ജിലുുാആശുപമുതിഫോർചുുറിയിഫല
കുു്മാറുുുകയും,പരിഫോധനകുുാ
യി മുസവം ഫശഖരികുുുകയും ളച
യുുുകയും, ചികിതുുിചുു താലുകുു്
ആശുപമുതിഅതുയാഹിതവിഭാഗ
തുുിളലഫോകുറുുർഅടകുുംആറു
ജീവനകുുാളരയും,വിജയകുമാറി
ളനആശുപമുതിയിൽ ളോണുുുവ
നുുബനുുുകുുളെയുംനിരീകുുണ
വലയതുുിലാകുുിയിരുനുുു. പരി
ഫോധനാഫലംലഭിചുുഫോളടയാ
ണുഎലുുാവർകുുുംആശുവാസമായ
തു.സംസ്കാരംപിനുുീടുനടകുുും.

നിരീക്്ണത്്ിലിര്ന്്ൊള്തെമരണം
ടോവിഡ്മ്ലമതല്്ന്്്സ്്ിരീകരിച്്്

നിെനത്്്ണംവിട്്വട്്ിമറിഞ്്്ഡന്ൈവര്്മരിച്്്

ഇതരസംസ്്ാനതൊഴിലാളിതെകവ്ാടട്്ഴ്സില്്
ആത്്ഹതയ്തെയത്നിലെില്്കതട്്ത്്ി
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ക്ഞ്്ാപ്്്വം്
ക്ട്്ിദിനോസറം്

ഫെ യസ്്ബ്ക്്ിലം്വാട്്്സ്
ആപ്്ില്ടമല്്ാംഅട്ത്്

ദിവസംമ്തൽവിെിപത്ജീവിയ്ടട
സപ്ക്ീൻയോട്്്കളനിറഞ്്്.
സമയാസമയംയപ്ൊള്കളഇറക്്്
ന്്വർക്്്ഇടൊര്ൊകരക്്ാെം.
നടൻജഗതിടയദിയൊസർആ
ക്്ിടക്്ണ്്്-പ്ര്ഷ്എടന്്അന്
പഗ്ഹിക്്ണംഎന്്്ത്ടങ്്ിയപ്ൊള
പരമ്്രതടന്്ഇറങ്്ി.
ദിയൊസറിടനപിടിക്്ാനിറങ്്ിയ
വാറ്ണ്്ിടയവച്്്രസകരമായിമമ്്്
ട്്ിസിനിമയ്ടടഭാഗങ്്ളഎഡിറ്്്
ടെയത്ിറങ്്ിയതം്ബവറൊയി.
ദിയൊസർയവഷക്്ാരടനപിടിക്
ടാൻയൊെീസിട്്്ല്ക്്്ഔട്്്യൊ
ട്്ീസം്പപ്സിദ്്ീകരിച്്്.ച്ര്ക്്ത്്ി
ൽയൊമയ്്യായിനാട്്ിടെതാരം.
രാവിടെവീട്്ിൽപപത്ംവന്്്വീ
ണയപ്്ളപതിവില്്ാടതയെട്്നം്യെ
ച്്ിയം്അമ്്യം്വടരവരാത്്യിയെ
ക്്്ഓടിപ്്ാടഞ്്ത്്ി.
ദിയൊസർവാർത്്വായിക്്ാനാ
യിര്ന്്്ഈതപത്പ്്ാട്മ്ഴ്വൻ.
ഒന്്ാംയപജിൽയോകസ്്വാർത്്
യാണ.്യൊമയ്്യ്ടടഗംഭീരയോയട്്
യം്ടൊട്ത്്ിട്്്ണ്്്.
യോയട്്കണ്്ാണ്ക്ഞ്്ാപ്്്അ
ത്്ംവിട്്ത.്യോയട്്പഗ്ാഫർയനരിട്്്
ടെന്്്എട്ത്്യൊടെഒടരണ്്ം.
പപത്ത്്ിടെദിയൊസറിന്യൊമയ്്
യ്മായിവിദ്രഛായയൊല്മില്്എ
ന്്ത്മടറ്്ര്യാഥാർഥയ്ം.
"സ്ക്്ിയച്്ണം,വല്്തീപവ്വാദി
കളം്യവഷംടകട്്ിയിറങ്്ിയതല്്ാ
ടയന്്്എങ്്ടനപറയാൻപറ്്്ം?
സാദാകള്്ൻമാർക്്്ഇങ്്ടനയവ
ഷംടകട്്ാൻസാധയ്മല്്.'
അച്്ൻവായനയക്്്ിടയിൽെിെ
അഭിപപ്ായങ്്ളതട്്ിവിട്ന്്്ണ്്്.
"െിെയപ്്ളഇത്റിയൊട്്്ഉപയോ
ഗിച്്്പപ്വർത്്ിപ്്ിക്്ാവ്ന്്ആൻ
യപ്ോയഡ്്ക്ഞ്്പ്്ൻയൊഡൽസാ
ധനമായിരിക്്്ം.സ്രക്്ിതമായിഒ
രിടത്്ിര്ന്്്കൺയപ്ൊളടെയ്്ാമ
ടല്'്-യെട്്ൻതട്്്വിജ്്ാനംവി
ളമ്്ി.
"അടല്്ങ്്ിൽഇടതത്്ിനാഇടപ്്
ഇങ്്ടനടോര്സാധനം'-അമ്്യ്
ടടപപ്ായോഗികബ്ദ്്ിടതളിഞ്്്
വര്ന്്്ണ്്്.
"ഇത്ഏടതങ്്ിലം്അനയ്പഗ്ഹജീ
വിആയിരിക്്്ം,ഇ.ടിസിനിമയി

ടോടക്്കണ്്യൊടെ''-യെച്്ിക്്്
സിനിമവിടട്്ര്കാരയ്മില്്.
വരാത്്യിൽെർച്്ടൊടിടൊടി
ക്്്യപ്്ളക്ഞ്്ാപ്്്അട്ത്്ന
ടപടിടയക്്്റിച്്്ആയോെിക്്്ക
യായിര്ന്്്.
ഇടൊന്്്മറിയാടതപാവംയൊമ
യ്്മ്റിയിടെടത്്ട്ക്്്വായിരി
ക്്്ം?ഇനിവിൊരിക്്്ംയൊടെ
അപത്നിസാരമല്്കാരയ്ങ്്ള.ടപാ
െീസ്ഉന്്തതെഇടടപടൽഉണ്്ായ
സ്്ിതിക്്്അട്ത്്ദിവസങ്്ളിൽ
ക്ട്തൽജാപഗ്തപ്െർത്്ിയയപ
റ്്്.
പ്തിയവാർത്്എന്്പപ്ഖയ്ാപ
നയത്്ടടൊനല്കളഇടയക്്്ിടട
തട്്ിവിട്ന്്്ണ്്്.
ബവകിട്്ായയപ്്ഴാണ്ആകാം
ക്്യ്ടടമ്ളമ്നയിൽഏവയരയം്
നിർത്്ിയവാർത്്യ്ടടഏറ്്വം്പ്
തിയടവ്ിസ്്്്്-
ദിയൊസർയവഷക്്ാരൻഅറസ്്്്ി
ൽ!
ടിവിയിൽദിയൊസർയവഷക്്ാര
ടനഅറസ്്്്്ടെയത്്ടൊണ്്്വര്ന്്
ദ്ശയ്ങ്്ള.
ഒര്പപത്പപ്വർത്്കട്്്വീട്്ിടെ
ൊപയ്ൊപ്യൊഷ്്ിച്്്വര്ന്്വഴിയി
ൽസിസിടിവിയിൽടതളിഞ്്താണ്
യൊഷ്്ാവിടന.
തട്്്കടയിൽടൊയോട്്യടിക്്്ന്്
തങ്്പ്്നാണ്അറസ്്്്ിൊയത.്യോക്
ഡൗൺകാെംടൊഴിൽനഷ്്ടപ്്ട്്
നിരവധിയപര്ടടജീവിതസാഹെരയ്
ത്്ിയെക്്ാണ്ഈസംഭവംവിരൽ
ച്ണ്്്ന്്ടതന്്ായിര്ന്്്ൊനൽ
വിെയിര്ത്്ൽ.
തലക്്്ാെയത്്ക്്്അയന്വഷണ
ത്്ിൽനിന്്്തെയ്രാൻടപാെീസ്
നടത്്ിയകളിയാണ്തങ്്പ്്ട്്്അറ
സ്്്്്എന്്ആയോപണവം്െിെയക
പന്്്ങ്്ളിൽനിന്്്ഉയർന്്്.
തീപവ്വാദപര്്പ്്ിട്്്രാപഷ്്്ീയപിടി
പാടാണ്യഥാർഥപപ്തിയിൽനിന്്്
പശ്ദ്്തിരിക്്ാൻടൊയോട്്യടിക്്ാര
നിൽഎത്്ിയതിട്്്നാടകീയതഎ
ന്്്ം,ഒര്ൊപയ്ൊപ്യൊഷണത്്ി
ൽഒത്ങ്്്ന്്വക്പ്്്കളമാപത്ംച്
മത്്ിയകസ്യതച്്്മായച്്്്കളയാന്
ള്്പശ്മമാണ്ഇടതന്്്ംവാദഗതിക
ളടിവിയിൽകണ്്്.

(നാളെ:ഴോമയുുയുളെസുരകുു
യകുുുായികുഞുുാപുുുവിളുുുജാഗരുത)

കവ്ാറന്്്നിലം്
നൈവായിപി.ടി

സ്രജ്സജി
ടകാച്്ി:ഇട്ക്്ിയിടെ യകാ
ൺ്്പഗ്സ്യനതാവിന്ടകാവി
ഡ്ബാധിച്്യതാടടകവ്ാട്്്
ബറനിൊയിര്ന്്് ത്ക്്ാ
ക്്രഎംഎൽ്്എപി.ടി.യതാമ
സ.് തിര്വനത്്പ്രടത്്
എംഎൽ്്എ യഹാസ്്്്ൽ്് മ്റി
യിൽ്്യകാൺ്്പഗ്സ്യനതാവ്
എത്്ിയതിടനത്ടർ്്ന്്ായി
ര്ന്്്നടപടി.
എന്്ാൽ്് ടകായറാണകാ
െത്്്വീട്്ിൽ്്നീരിക്്ണത്്ി
ൽ്് മാപത്ം ഒത്ങ്്ിയിരിക്്ാ
ൻ്്തയാറാല്്ായിര്ന്്്,പപ്തി
പക്്എംഎൽ്്എമാരിടെമ്
ന്്ണിയപാരാളി.പതിനാല്
ദിവസംകവ്ാറബ്്്ൻ്്എന്്
ആദയ്നിർ്്യദശംപ്ർ്്ത്്ീക
രിച്്്പ്റത്്ിറങ്്ാടമന്്്ക
ര്തിയയപ്ാ്ഴാണ്28ദിവസം
യവണടമന്് നിർ്്യദശം സ
ർ്്ക്്ാർ്് മ്യന്ാ്ട്്് ടവക്്്ന്്
ത.്എന്്ാൽ്്കവ്ാറട്്്നിൊ
ടണങ്്ിലം് തട്്് മണ്്െ
ത്്ിടെകാരയ്ങ്്ള്്ക്്് ഒര്
വിട്്്വീഴെ്യക്്്്ംതയാറല്്ാ
യിര്ന്്്ടകാച്്ിയ്ടടപി.ടി.
വീട്്ില്ര്ന്്്തടന്്കാരയ്ങ്്
ള്്നിയപത്്്ിച്്്.
മണ്്െത്്ിൽ്് അഞ്്ിട
ത്്് കമയ്്ണിറ്്ി കിച്്ണ്ക
ള്് ആരംഭിച്്്ം, ആയരാഗയ്
കാരയ്ങ്്ള്്ഉള്്ടപ്്ടടഎല്്ാ
ദിവസവം് ബന്്ടപ്്ട്്വര്
മായിആരഞ്്് യവണ്് നി
ർ്്യദശങ്്ള്്നൽ്്കിയ്മാണ്

ടകായറാണയട്ക്്തിയരത്
ക്്ാക്്ര മണ്്െത്്ിൽ്് പപ്
തിയരാധംതീർ്്ത്്ത.്
ടനട്മ്്ായശരിയിൽ്്ഡയ്്
ട്്ിയില്ണ്്ായ ആയരാഗയ്പപ്
വർ്്ത്്കര്ടടകാരയ്ത്്ില്
ണ്്ായവീഴച്്്യിൽ്്ഇടയക്്്്
സർ്്ക്്ാരിടന വിമർ്്ശിച്്്
ടകാണ്്് രംഗടത്്ത്്്ക
യം് ടെയത്ിര്ന്്് എംഎ
ൽ്്എ.ഡയ്്ട്്ിക്്്യശഷംതിരി
ടച്്ത്്ിയ യഡാകറ്്്മാരിൽ്്
െിെർ്്ശസപ്ത്പക്ിയവടരന
ടത്്ിടയന്്്ം, അയന്വഷ
ണംയവണടമന്്്ംആവശയ്

ടപ്്ട്്്മ്ഖയ്മപത്്്ിക്്്കത്്യ
ച്് യശഷമാണ് എംഎൽ്്എ
മാധയ്മങ്്ടളകണ്്ത.്കവ്ാറ
ബ്്്നിൊടണങ്്ിലം് പിഴ
വ്കള്് ച്ണ്്ികാണിയച്് മ
തിയാക്ടവന്് നിെപാടാ
യിര്ന്്്പിടി.
കഴിഞ്് ദിവസം കവ്ാറ
ബ്്്ൻ്്പിരിയഡ്പ്ർ്്ത്്ി
യായി.ഇയതാടടവീടിന്പ്
റത്്ിറങ്്ി മണ്്െത്്ിൽ്്
വീണ്്്ം സജീവമായി് പി.ടി.
യതാമസ.്വീട്്ിെിര്ന്്്നിയ
പത്്്ിച്്കമയ്്ണിറ്്ികിച്്ണ്
കളിൽ്് യനരിടട്്ത്്ി പപ്വ

ർ്്ത്്ങ്്ള്്വിെയിര്ത്്ി.
അരിയ്ള്്ടപ്്ടടയ്ള്്
സാധനങ്്ള്്എത്്ിക്്്ന്്
തിന്ള്്നടപടിയം്അയദ്്
ഹം സവ്ീകരിച്്്. ക്ടാടത
ശാരീരികമായം് മാനസിക
മായം് സാമ്്ത്്ികമായം്
പിന്്ാക്്ംനിൽ്്ക്്്ന്്ക്
ടം്ബങ്്ള്്ക്്്2500കിറ്്്ക
ള്്നൽ്്കാന്ള്്അവസാന
വട്് ഒര്ക്്ത്്ിൊണ.് ഈ 
ആഴെ് തടന്് മണ്്െത്്ി
ടെഅർ്്ഹതടപ്്ട്്ക്ടം്ബ
ങ്്ള്്ക്്്ഈകിറ്്്കള്്ബക
മാറം്.

ടൊ യോ ട്് യ ടി ക്്ാ ര ൻ 
തങ്്പ്്ൻഅറസ്്്്ിൽ

പര്ീഹരിമിഥ്ൻ,4thStd
നിർമൊപബ്്ിക്സക്്ള,മ്വാറ്്്പ്ഴ

കഴിഞ്്ദിവസടത്്യോദയ്ംഇതാ
യിര്ന്്്:ജ്റാസിക്പാർക്്്െിപത്ീക
രിച്്സ്്െത്്ിട്്്യപര്എത്്ാണ?്എ
വിടടയാണ?്

ഉത്്രം:ഴോസുുുുറികുുയകുുുുസമീപം
ഇസുുാനയുുബുലാഎനുുദവുീപ.ു

ഇന്്ടത്്യോദയ്ം:
ദിയൊസർഎന്്യപര്എങ്്ടനകി
ട്്ി?ആരാണ്ഈയപര്ആദയ്ംവിളിച്്
ത?്
ഉത്്രംഅയയക്്ണ്്വാട്്്സ്ആപ്
നമ്്ർ:7304041234

കഴിഞ്്ദിവസതത്്ചോദയ്ത്്ിന്ഉ
ത്്രംഅയച്്വരിൽശരിയ്ത്്രംഅ
യച്്വരിൽനിന്്്തെതരതഞ്്ട്ത്്ത്

എല്്ാരം്പാട്ന്്്"സന്േഹദീപനേേിഴിത്റക്്്'
തിര്വനത്്പ്രം: രാജയ്ങ്്ള ഒടന്ാ്
ന്്ായിടകാവിഡിട്്്പിടിയിൽഅമർ
ന്്യപ്ാ്ള യൊകത്്ിന്യവണ്്ിയ്ള്്
പപ്ാർഥനയിൽമ്ഴ്കിയമെയാളിയ്ടട
മനസിയെക്്്ഒഴ്കിടയത്്ിയഗാനമാ
ണ്ഇയപ്ാ്ളനാടടങ്്്ംമ്ഴങ്്്ന്്ത.്
"യോകംമ്ഴ്വൻ്്സ്ഖംപകരാനായ്
സയ്നഹദീപയമമിഴിത്റക്്്....
കദനനിവാരണകനിവിൻ്്ഉറയവ
കാട്്ിൻ്്നട്വിൽ്്വഴിടതളിക്്്...'
പി.ഭാസക്രൻഎഴ്തിപ്കയഴത്്ി
സംഗീതസംവിധാനംനിർവഹിച്്്എ
സ.്ജാനകിപാടിയപാട്്്.1972-ൽറിെീ
സ് ടെയത്സയ്നഹദീപയമ മിഴിത്റ
ക്്്എന്്െിപത്ത്്ിടെബടറ്്ിൽയോ
ങ്ആയാണ്ഇത്യെർത്്ിര്ന്്ത്.മ
ധ്വം്ശാരദയ്മാണ്നായകനം്നാ
യികയം്. ഭാസക്രൻ മാഷിട്്് കവി
തവ്ം ത്ള്മ്്്ന്് വരികളം്അതിലം്
ഹ്ദയ്മായസംഗീതവം്ഗാനടത്്കാ
ൊതിവർത്്ിയാക്്്ന്്്.െിപത്ത്്ിട്്്
സംവിധായകനം്ഭാസക്രൻമാഷ്ആ
യിര്ന്്്

പ്കയഴത്്ി തമിഴന്ാട്്്കാരനാടണ
ന്്്പെരം്ധരിച്്ിട്്്ണ്്്.എന്്ാൽതിര്
വനത്്പ്രത്്്ൊെയില്ള്്യവെപ്്ൻ
നായരാണ്ഇടതന്്്അറിയ്ന്്വർച്
ര്ക്്ം.മ്പ്്ത്വർഷത്്ിയെടറനീണ്്
സംഗീതസപരയ്യിൽതമിഴ,്ടതല്ങ്്്,മ
െയാളംഎന്്ീഭാഷകളിൊയിന്യോ
ളംഗാനങ്്ളെിട്്ടപ്്ട്ത്്ിയിട്്്ണ്്്.
ൊെവി.എം.സക്്ളിൽപഠിക്്യവ,
സംഗീതയ്ത്ട്ള്്ഇഷ്്ംകാരണംവി
ദയ്ാഭയ്ാസംഉയപക്്ിച്്്മപദ്ാസിടെത്്ി.
സംഗീതംപഠിപ്്ിച്്പാെക്്ാട്പരയമശവ്
രൻനായരാണ്സംഘകാെകവിയായി
ര്ന്്പ്കയഴത്്ിയ്ടടയപര്നിർയദശി
ച്്ത.്പ്കഴട്പറ്്വൻഎന്്ാണ്ആവാ
ക്്ിനർഥം.
പപ്സിദ്്സംഗീത
സംവിധായകൻ
ടക.വി. മഹായദവ
ട്്്ഓർക്്സപ്ട്യി
ൽ അംഗമാകാൻ
സാധിച്്ത്വഴിത്്ി
രിവായി. ടക.വി. മ
ഹായദവയൊടൊപ്്ം

250-ൽ പ
രം തമിഴ,്
ടതല്ങ്്്,മ
െയാളം
ഗാനങ്്ള
സംവിധാ
നം ടെ
യത്.്
1965-ൽമ്
തൊളിഎ
ന്് െിപത്
ത്്ിനാണ്
മെയാള
ത്്ിൽആ
ദയ്മായി
സംഗീതസംവിധാനംനിർവഹിക്്്ന്്
ത.്മധ്രപപ്തീക്്തൻപ്ങ്്ാവിൽവ
ടച്്ര,് അപാരസ്ന്്ര നീൊകാശം,
യോപ്രമ്കളിൽവാസത്്െപന്്്ൻത്ട
ങ്്ിയവഅയദ്്ഹത്്ിട്്്പശ്യദ്്യഗാ
നങ്്ളാണ.്
പി.ഭാസക്രയൊടൊപ്്മാണ്ക്ട്ത
ൽഗാനങ്്ളം്ടെയത്ത.്2005ടഫപബ്്
വരി27ന്അത്്രിച്്്.

തൃകൃൃാകൃൃരനിയോജകമണൃൃലതൃൃിലൃൃപരൃവരൃൃതൃൃികൃൃൃനൃൃആറൃസാമൃഹികഅടൃകൃൃളയകൃൃൃ്
സംഭാവനോേിലഭിചൃൃഅരിയംൃയംൃരലവയൃഞജൃനധാനയൃങൃൃളംൃനലൃൃകൃനൃൃൃ.

e n t e r t a i n m e n t

ദുൽഖറിനുുുലോകു്ുഡൗൺകാലം
മകളടക്്പ്്മാണ്നടൻദ്ൽഖർസൽമാ
ട്്് യോക്്്ഡൗൺ ദിനങ്്ള. മകള

ടക്്പ്്ംകളിയം്െിരിയ്മായിസമയംടെെ
വഴിക്്്കയാണിയപ്്ളയപ്പക്്കര്ടടപപ്ിയ
താരം.ഇയപ്്ളമകള്ടടക്സ്തിആരാധക
ര്മായിപങ്്്വച്്ിരിക്്്കയാണ്താരം.ബക
യിൽടനയ്ൽയൊളിഷിട്്്സ്്്്ിക്്ർടാറ്്്വ്മാ
യിനിൽക്്്കയാണ്ദ്ൽഖർ.
കവ്ാറ്്്ീനിൊയഅച്്ട്്്കാരയ്ങ്്ളഎ

ന്്അടിക്്്റിയപ്്ടടയാണ്ദ്ൽഖർെിപത്ംപ
ങ്്്വച്്ിരിക്്്ന്്ത.്രസകരമായഹാഷ്്ാഗം്ഇ
തിടൊപ്്ംതാരംയെർത്്ിട്്്ണ്്്.തട്്്രാജ
ക്മാരിക്്ായിരാജക്മാരിയാക്ന്്്,അവള്
ടടകയ്ാൻവാസ,്യമക്്പ്്്പട്ാൻസഫ്ർയമഷൻ
ത്ടങ്്ിനിരവധിഹാഷ്്ാഗ്കളാണ്താരംപ
ങ്്്വച്്ിരിക്്്ന്്ത.്എത്്ായാലം്യോക്്്ഡൗ
ൺദിനങ്്ളരസകരമായിപങ്്്വച്്ിരിക്്്ക
യാണ്താരം.

പര്ധാനമപത്്്ി
യ്ടടയൊ

വിഡ്ധനസഹായ
നിധിയിയെക്്്25
യൊടിര്പസംഭാ
വനടെയത്യശഷം
വീണ്്്ംയൊടികള്
ടടസഹായവ്മായി
യോളിവ്ഡ്നടൻ്്
അക്്യ്ക്മാർ്്.ഇ
യപ്്ള്്മം്ബബ
ബിഎംസിയൊർ്്പ
യറഷന്മ്ന്്്യൊ
ടിര്പസംഭാവന
യായിനൽ്്കിയിരി
ക്്്കയാണ്അക്്
യ.്
പപ്തിയോധഉപ
കരണങ്്ള്്,മാസ്
ക്കള്്,പരിയോധ
നാകിറ്്്കള്്ത്ട
ങ്്ിയവവാങ്്്ന്്
തിയെക്്ായാണ്അക്്യ്
പണംബകമാറിയത.്ബവ
റസിടനത്രത്്ാന്ള്്
തീപവ്പശ്മങ്്ളിൽ്്ഏർ്്ടപ്്
ട്്ിട്്്ള്്നഗരത്്ിടെടൊ
െീസ്കായോടം്യോക്്

ർ്്മായോടം്നഴ്സ്മായോ
ടം്സർ്്ക്്ാര്യദ്യാഗസ്്
യോടം്സന്്ദ്്സംഘടന
കയോട്ടമല്്ാംയോഷയ്ൽ്്
മീഡിയയില്ടടഅയദ്്ഹം
നന്്ിപറഞ്്്.
അക്്യ്ടൊവിഡ്പപ്

തിയോധഅവയോധയ
ജ്്ത്്ിൽ്്മികച്്രീതിയി
ൽ്്പങ്്ാളിയാവ്ന്്്ണ്്്.
ജാക്്ിഭഗ്്ാനിടക്്പ്്ം
യെർ്്ന്്്യൊവിഡ്പപ്തി
യോധഗാനംഅക്്യ്പ്റ
ത്്ിറക്്ിയിര്ന്്്

വീ ണ്്്ം യോ ടി ക ള ്ടട 
സ ഹാ യ വ ്മാ യി 
അ ക്് യ ്ക ്മാ ർ

പകുഴേനുുി

തമിഴ്നടൻയോഗിബാബ്അട്ത്്ിടടയാണ്വിവാ
ഹിതനായത.്താരത്്ിട്്്വിവാഹത്്ിന്പിന്്ാടെ
ടൊവിഡ്വയ്ാപനയത്്ട്ള്്മ്ൻകര്തടെന്്നിെി
ൽരാജയ്ത്്്യോക്്്ടൌൺപപ്ഖയ്ാപിക്്്കയം്ടെ
യത്.്ഇതിടനത്ടർന്്്താരത്്ിന്വിവാഹറിസപഷ്
ൻനടത്്ാനായിര്ന്്ില്്.എന്്ാൽഇതിനായിമാറ്്ിടവ
ച്്ത്കടൊണ്്്സഹായപപ്വ്ത്്ിടെയത്ിരിക്്്ക
യാണ.്യോക്്്ഡൗണിടനത്ടർ്്ന്്്ഏടറബ്ദ്്ിമ്ട്്്
ന്്തമിഴ്സിനിമായമഖെയിടെദിവസയവതനക്്ാർക്്്
ആശവ്ാസവ്മായിരംഗടത്്ത്്ിയിരിക്്്കയാണ്താ
രം.തമിഴ്സിനിമയിടെജ്നിയർ്്ആർ്്ട്്ിസ്്്്്കള്്ക്്്
1250ൊക്്്അരിനൽകിയാണ്നടൻയോഗിബാബ്
സഹായഹസത്മായത.്യനരയത്്നിശ്്യിച്്ത്പപ്കാ
രംയോഗിബാബ്വിട്്്വിവാഹറിസപഷ്ൻ്്ഏപപ്ിൽ
9ന്ആർ്്ഭാടമായിനടയക്്ണ്്തായിര്ന്്്.വിവാഹം
വളടരടപടട്്ന്്ായിര്ന്്്നടന്്ത,്അതിനാൽതടന്്
സിനിമാരംഗത്്്നിന്്്ആടരയം്ക്്ണിക്്ാൻ്്കഴി
ഞ്്ിര്ന്്ില്്.പകരംറിസപഷ്ന്വിപ്െമാക്്ാനായി
ര്ന്്്തീര്മാനം.സിനിമായമഖെയിടെസ്ഹ്ത്്്ക്്
ടളയം്തമിഴ്നാട്മ്ഖയ്മപത്്്ിഎടപ്്ാടിപളനിസാമിടയ
യ്ടൊടക്്െടങ്്ിന്ക്്ണിച്്ിര്ന്്്.

1250 ചാ ക്്് അ രി ന ൽ കി 
യോ ഗി ബാ ബ്
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ലോക്ഡൗൺമ്തലെട്ത്്്അനധിക്ത
വാറ്്ലം്വിൽപനയം്സജീവം
ആെപുുുഴ: റോകുഡൗൺ പപു
ഖയുാപിചുുസാഹചരയുതുുിൽബി
വററജുകളംുബാറുകളംുതുറ
കുുാതുുതുമുതലെടുതുു്അന
ധികുതവാറു്ുസംഘങുുൾസജീ
വമാവുനുുു.ആലളാഴിഞുുവീ
ടുകളംുപറമുുുകളംുറകപദുുുീക
രിചു്ുപപുവർതുുികുുുനുുസംഘം
അതീവരഹസയുമായാണുവിൽ
പനയംുനടതുുിവരുനുുത.ുക
ഴിഞുുരടുുാഴചുകുുിലടജിലുുയി
ൽനിനുുുംനിരവധിവയുാജമദയു
മാണുഎകലുലസസ്റൊെിസ്
വകുപുുുകൾറചർനു്ുപിടിലചുുടു
തുുത.ു
ചാരായംൈാറ്്്ന്്തിനിഹട
മ്ന്്്നപർപിടിയിൽ
അമുുെപുുുഴഃ ചാരായംവാറുുു
നുുതിനിലട മുനുുു റപർ പിടി
യിൽ. വാഹന പരിറോധന
കുുിടയിൽ ഉറപകുുിചുുിടുുുറൊ
യസക്ുടുുറിൽനിനുുുംചാരായ
വംു വാറുുാനുപറോഗികുുുനുു
സുുുുൗവംുപിടികുടി.
തകഴികുനുുുമുുരാധികഭ

വനതുുിൽ പെജ(ു35), റോ
സ്ഭവനിൽറോറോൻ(30)ഇ
യാളുലട സറോദരൻ റോ
ൺ(29) എനുുിവരാണു ചാരാ
യംവാറുുുനുുതിനിലട
പിടിയിൊയലതനു്ുഅമുുെപുുു
ഴലൊെീസ്പറഞുുു.ഇവരിൽ
നിനുുും2.5െിറുുർചാരായവംു

വാറുുുപകരണങുുളംു പിടികു
ടി. ലവളുുിയാഴചു പുെർലചുു
റൊെീസിനുകിടുുിയ രഹസയു
വിവരതുുിലൻറ അടിസുുാന
തുുിൽപരിറോധനനടതുുു
കയായിരുനുുു.

അമുുെപുുുഴകരുരിൊണു
വാഹനപരിറോധനകുുിലടഉ
റപകുുിചുുിടുുുറൊയസക്ുടുുറിൽ
നിനുുും600മിലുുിചാരായവംു
സീറുുിനടിയിൽസുകുുിചുുിരുനുു
സുുുുൗവംുഅമുുെപുുുഴ ലൊെീ
സ് പിടികുടിയത.ു ലവളുുിയാ
ഴചുരാവിലെ11ഓലടയായിരു
നുുുസംഭവം.സക്ുടുുറിൽവനുു
യുവാകുുൾ പരിറോധനകുുാ
യിവാഹനംനിർതുുാലതറൊ
യി.സംശയം റൊനുുിയ റൊ
െീസ് പിൻതുടരാൻ പശുമിചുു

റപുുറഴകുുുംയുവാകുുൾസക്ു
ടുുർഉറപകുുിചു്ുകടനുുുകളയുക
യായിരുനുുു.റൊെീസ്എതുുി
വാഹനംപരിറോധിചുുറപുുഴാ
ണുചാരായവംുസൗറുുവംു ക
ലടുുതുുിയത.ു
നോടയ്മായിഅച്്നം്
മകനം്ബന്്്വം്
ഹൊലീസ്പിടിയിൽ
അമുുെപുുുഴ:ചാരായംവാറുുുനുു
തിനിലട30െിറുുർറോടയുമാ
യിഅചുുനംു മകനംുബനുുു
വംുലൊെീസ്പിടിയിൽ.അ
മുുെപുുുഴ:അമുുെപുുുഴവടകുു്
പഞുുായതുു് ലോപുുറകുുടവു
ലോറചുുഴരവീടുുിൽബാെചപദുുു
ൻ(55),മകൻബിനു(30),ബ
നുുുസുഭാഷ്(32)എനുുിവലര

യാണു ശനിയാഴചുപുെർലചുു
അമുുെപുുുഴ ലൊെീസ് അറ
സുുുുുലചയതുത.ുവീടിനുസമീപം
ചാരായംവാറു്ുനടകുുുനുുതായി
രഹസയു വിവരം െഭിചുുതിലന
തുടർനുു്നടതുുിയലതരചുുിെി
ൊണുമുവരംുപിടിയിൊയത.ു
30െിറുുർചരായവംു,വാറുുുപക
രണങുുളംുലൊെീസ്കലടുുടു
തുുു.അമുുെപുുുഴറോടതിയി
ൽഹാജരാകുുിയപപുതികലളറി
മാനറുുലചയതു.ു
ചാരായവ്മായി
പിടിയിലായി
മാറവെികുുര:റോടയംുചാരാ
യവുമായി രണുുുറപർുുപിടിയി
ൊയി.പപുതികളിൽുുരണുുുറപർുു
സംഭവ സുുെതുുുനിനുുും ര
കുുലപടുുു.തഴകുുരകുനുും,ക
ണുുങുുരവീടുുിൽുുമറഹഷ(്39),എ
ണുുകുുാട,ുലപരിങുുെിപുുുറംആ
റുുുമാെിൽുുലബനുുി(43)എനുുി
വരാണു പിടിയിൊയത.ു ഇവ
ർുുലുകുപുുംഉടുുായിരുനുുവഴു
വാടിമുതയിൽുുകിഴകുുതിൽുുഭ
വിതകുുമാർുു, ലോലുുകടവുസവു
റദശി സറുതുഷ് എനുുിവർുു
സംഭവസുുെതുുുനിനുുുംഎ
കുപസസ്സംഘലതുുകടു്ുര
കുുലപടുകയായിരുനുുു. രഹ
സയുവിവരലതുുതുടർുുനു്ുഇനുു
ലെഉചുുയകുുു്ഒരുമണിറോലട
ഭവിതകുുമാറിനലുറ വഴുവാടി

മുതയിൽുുകിഴകുുതിൽുുവീടുുിൽുു
നടതുുിയ പരിറോധനയിൽുു
310െിറുുർുുറോടയംു2.5െിറുുർുു
ചാരാവംുവാറുുുപകരണങുുൾുു
എനുുിവകലടുുതുുുകയായിരു
നുുു.റോടഉടുുാകുുിലവചുുറശ
ഷംആവശയുകുുാർുുഎതുുുനുു
തനുസരിചുു് പപുറതുയകംസംവി
ധാനം ലചയതു പപുഷർുുകുുുകുു
റിൽുുവാറുുിചാരായംവിൽുുപുുന
നടതുുുകയായിരുനുുു ഇവർുു.
െിറുുറിനു1500മുതൽുു2000രു
പവലരയാണുഇവർുുഈടാകുുി
ലോടുുിരുനുുലതനുു് എകു
പസസ് ഉറദുയാഗസുുർുു അറി
യിചുുു.രകുുലപടുുപപുതികൾുുകുുാ
യുളുുതിരചുുിൽുുആരംഭിചുുതാ
യംുഇവർുു ഉടനടി പിടിയിൊ
കുലമനുുും ഉറദുയാഗസുുർുു പറ
ഞുുു. മാറവെികുുര ലറയഞുുു്
എകുപസസ് ഇൻുുസ്ലപകുുർുു
ആർുു.ജയരാജിനലുറ റനതുതവു
തുുിൽുുനടനുുപരിറോധനയി
ൽുുഅസി.ഇൻുുസ്ലപകുുർുുലക.
ബിജ,ുലപുടയിനിംഗുഇൻുുസ്ലപ
കുുർുു എ.അഖിൽുു, പപുിവനറുീവു
ഓഫീസർുു ലജ.ലോചുുുറോശി,
സി.ഇ.ഒമാരായ ലക.അനി
ൽുുകുമാർുു, ലക.ബിജ,ു ജി.ജയ
കുഷണ്ൻുു,എസ.്സറജഷ,്ഇ.
ഡി.സുറരഷ്തുടങുുിയവർുുപ
ലങുുടുതുുു.വാജമദയുവിൽുുപുുന
സംബനുുിചുുവിവരങുുൾുു0479
2340270, 9400069502,
9496499228

എകകുസസ-്പോലിസ്നിരീകുുണംശകുുമാകുുി

ഹരിപുുാട:ു മെപുുുറംതിരുരിൽ
നിനുുുംതിരുവനതുുപുരറതുു
കു്ുപുറലപുുടുുഓറഞു്ുകയറുുിയ
മിനിറോറിമറിഞുുു;രടുു്റപ
ർകു്ുനിസാരപരികു്ു.
തിരുർചങുുാരിവളപുുിൽമുഹ
മുുദാെിയുലടമകൻ സവാദു
(പപുഡവർ35)ലചതുുിരുതുുി
യിൽഅബുുുവിനലുറമകൻന
വാസ്(38)എനുുിവർകുുാണുപ
രിറകുുറുുതു.റദശീയപാതയിൽ
നങുുുയാർകുളങുുരടി.ലക.എം.
എം.റോറളജിനുസമീപംഇന്
നുുലെ ലവളുപുുിനു 6-നായിരു

നുുുഅപകടം.
റോറി നിയപതുുുണംലതറുുി

റോഡരുകിലെപമൽകുറുുിയി
ൽ തടുുി പടിഞുുാറു ഭാഗറതുു
കുു് മറിയുകയായിരു
നുുു.പപുഡവർുുഉറങുുി റൊയ
താകാം അപകട കാരണലമ
നു്ുറൊെീസ്പറഞുുു.അഞു്ു
ടൺഓറഞുുുടുുായിരുനുുു.തി
രുവനതുുപുരലതുുഏജനറുിനു
ലോണുുു റൊകുകയായിരു
നുുുലവനുുും20ശതമാനംനഷുു
മുടുുായതായംുപപുഡവർസ
വാദുപറഞുുു.

െി. നക. എം. എം ജൊ നള ജി ന ്സ മീ പം മ റി ഞ്് ഓ റ ഞ്്് ക യ റ്്ി യ 
മി െി ജോ റി 

മിനിപോറിമറിഞുുു;രണു്ു
പപർകു്ുനിസാരപരികു്ു

റചർതുുെ:തണുുീർുുമുകുുംപഗുാമ
പഞുുായതുുിനലുറആഭിമുഖയു
തുുിൽുുസംസുുാനസർുുകുുാരി
നലുറആദയുജനകീയഭകുുണ
ശാെയായപാറേയംകഴിഞുു
മാസം24നാണുആരംഭിചുുത.ു
ഇറപുുൾുുസംസുുാനസർുുകുുാ
രിനലുറപപുാറദശീകകാർുുഷിക
വിഭവങുുളുലട വിപണിയായ
ജീവനിസജീവനിപദുുതിയംു
അദയുമായി തണുുീർുുമുകുുതുു്
ആരംഭിചുുു.കർുുഷകർുുകുു്ഒരു
പകതാങുു്എനുുറപരിൽുുഎ
ലുുാദിവസവംുമുനു്ുമണികുുുർുു
പപുവർുുതുുികുുുനുുപജവപചുു
കുുറിവിപണനറകപദുുുംആരം
ഭിചുുു.പഞുുായതു്ുഓഫീസിൽുു
തണുുീർുുമുകുും പാറേയം ഭകുു
ണശാെറോലൊപുുമാണു പചുു
കുുറിയുലട ലൊതുറവദി തുട
ങുുിരികുുുനുുത.ു
റോവിഡംു റോകുു് ഡൗ

ണംുപപുഖയുാപിചുുതിനാൽുുവിപ
ണികലടുുതുുാൻുുവിഷമികുുു
നുുകർുുഷകർുുകുു്ആശവുാസമാ
യിതുടങുുിയവിപണിയുലടഉ
ദഘുാടനംമപതുുുിറോ.റൊമസ്
ഐസകുു്നിർുുവുുഹിചുുു. രാവി

ലെ10മണിമുതൽുു1മണിവ
ലരഎതുുുനുുകർുുഷകർുുകു്ുവി
പണിയിൽുു ഇതു വിൽുുകുുുനുു
തിനംു ആവശയുകുുാർുുകുു് വാ
ങുുുനുുതിനുമാണു സൗകരയും
ഒരുകുുിയിരികുുുനുുത.ുഭകുുണ
ശാെറോലൊപുുമുളളകർുുഷക
രുലട ലൊതുവിപണ റകപദുുു
തുുിൽുുപുർുുണുുമായിപജവപ
ചുുകുുറികൾുു നൽുുകുനുുതിനാ
ണുതീരുമാനിചുുിരികുുുനുുത.ുച
ടങുുിൽുു പഗുാമപഞുുായതുു് പപു
സിഡനറുു അഡവു. പി എസ്
റജുയാതിസ്അധയുകുുത വഹി
ചുുു.പഞുുായതുു്സുുിരംസമി
തിഅദുുുയകുുമാരായരമാമദന
ൻുു,സുധർുുമുുസറുതുഷ,്ബി
നിത മറോജു പഗുാമപഞുുായ
തുു് അംഗങുുളായ ലക. ലജ.
ലസബാസുുുുുയൻുു, സനിൽുുനാഥ,ു
സാനുസുധീപദുുുൻുു, രറമഷബ്ാ
ബുഎനുുിവരംുകയുഷിഓഫീ
സർുുപി .സമീറ,അസിസുുുുനറുു
സറുതുഷ്കുമാർുു,  സിഡിഎ
സ്പപുസിഡനറുുപശുീജഷിബു'
പഞുുായതുു് ലസപകുടുുറി പി. 
സി.റസവയുർുുഎനുുിവർുുപലങുു
ടുതുുു.

പാപേയംഭകുുണശാലപോതൊപുുംകർുുഷകർുുകുു്
കകതുുാങുുായിസജീവനിപദുുെി

നൊ ജോ ണ കപ് തി ജോ ധ കപ് വ ർ ത്് െ ങ്് ള ്നെ ഭാ ഗ മാ യി ആ ല പ്്് ഴ
എ. ആ ർ കയ്ാ മ്്ി ജല ക്്് ആ വി ശയ് മാ യ സാ െി വറ് ്സർ,  മാ സക്്്് എ 
ന്്ി വ അ സി സ്്്് ൻ റ ്ക മാ ൻ റ ൻ റ ്സ ജത് ്ഷ ്ക ്മാ റി ന ്എ സ.് എ ൻ. 
ഡി. പി. ജോ ഗം അ മ്് ല പ്്് ഴ താ ല ്ക്്് യ ്ണി യ ൻ നസ കക് ട്് റി നക. 
എ ൻ. ജക്പ മാ െ ന്് ൻ നനകമാറന്്്്

സാമുഹികദപുവർതുുകതുുുഇടതപടലതമഡികുുല
പോളജിലകഴിയനുുുകുടംുബതുുിനുതുണയായി
അമുുെപുുുഴ:വടുുാനംലമഡി
കുുൽ റോളജുആശുപപതുിയി
ൽ ചികിതുുയിൽ കഴിയുനുു
വുദുുമാതാവിനുപണംവാങുുു
വാൻഓറടുുറികുുപിടിചുു്ലച
റുമകൻനാടുുിൽറൊയറപുുൾ
വയുദുുയകുുു്കുടുുിരുനുുഭർതുുാ
വായ 85കാരനു റോണിപുുടി
യിൽനിനുുുംലതനുുിവീണുപ
രിറകുുറുുു.ഹരിപുുാടുമുടുുതു്ുവാ
ടകകുു് താമസിയകുുുുനുു റോ
പാെകുഷണനാണുപരിറകുുറുു
ത.ുഇയാളുലടമുഖതുുിനംുപ
ലുുിനംുപരികു്ുപറുുി.
വായിൽഅറുചുളംതുനുു

ൽ ഉടുു്'.ഇയാളുലട ഭാരയു പ
തുും(75)വുകുുസംബനുുമായ
അസുഖതുുിനു ലമഡികുുൽ
റോളജിലെലമഡിസിൻതീപവു
പരിചരണ വിഭാഗതുുിൽ ചി
കിതുുയിൊണ.ു ഭാരയുയുലട ര
കുുപരിറോധനയകുു്ുറവടുുി
യാണുറോപാെകുഷണ്ൻഒ
നുുാം നിെയിൽ നിനുു് ൊബു
പപുവർതുുിയകുുുുനുുനാൊംനി
െയിറെയകുുു്റൊയതുഇവരു

ലടകുലടലചറുമകൻകുടുുിനു
ടുുായിരുനുുു.ആശുപപതുിചിെ
വിനായി ഹരിപുുാടു ഉളുു ഒരു
അകനുുബനധുവിനലുറഅരി
കിറെയകുുു് ലചറുമകലന ഓ
റടുുറികുുാപിടിചു്ുപറഞു്ുവിടുു
റശഷമാണു റോപാെകുഷണ്
ൻഭാരയുയുലടരകുുപരിറോധ
നഫെതുുിനായിനാൊംനിെ
യിറെയകുുു്റൊയത.ുഇവർകുു്
ഭിനുുറശഷിയുളുു ഒരു മകൾ
മാപതുമാണുഉളുുത.ു
എനുുാൽപണംവാങുുിതി

രിചുു്വനുു ലചറുമകൻഓറടുു
കുെിയായി750രുപനൽകി.
ഇതറിഞു്ുസുുെതു്ുഎതുുിയ
സാമുഹിക പപുവർതുുകൻന
വാസറ്ോയ പലുുന ഓറടുു
പപുഡവലറ കാരയുങുുൾ പറ
ഞുു്മനസുുിൊകുുി.ഓറടുുകുുാ
രൻഈകുടംുബതുുിനലുറനി
സാഹായഅവസുുയറിഞുു്
750ലചറുകുുനുതിരിചു്ുനൽകി.
പകരം500രുപനവാസറ്ോ
യതനലുറപകയിൽനിനു്ുഓ
റടുുകുുാരനുനൽകി.

മുഹമുു: മാരാരികുുുളംലതകുു്
പഞുുായതുു് നാൊം വാർഡി
ൽഎൽജിനിവാസിൽമണി
യപുുനുതിരുവനതുുപുരംആർ
സിസിയിൽ നിനുുും മരുലനുു
തുുിചു്ുനൽകിഫയർറോഴസു.്
ആർസിസിയിൽ റൊവാൻ
സാധികുുാലതവനുുതിലനതുുു
ടർനുുുആെപുുുഴ ഫയർറോ
ഴസുി്ലന  വിവരമറിയിചുുിരു
നുുു.
തുടർനുുു മരുനുുുമായി വാ

ഹനംപുറലപുുടുുിടുുുലടുുനുു് രാ
പതുിസറദുുശലമതുുി.പിററുുദിവ
സം പുെർലചുു മരുനുുുമായി
ആെപുുുഴ ഫയർറോഴസു് ഓ
ഫീസിലെ ജീവനകുുാരായസ
നൽ,പഷൻഎനുുിവർമണി
യപുുനലുറവീടുുിലെതുുിമരുനുു്
പകമാറി.വീടുുുകാരുലടഒരുന
ദുുിവാകുുിനുറൊലംുകാതുുു
നിൽകുുാലത അടുതുു ആൾ
കുു് ഏറുുവംു റവഗം മരുലനുു
തുുികുുാൻഅവർകുതിചുുു.

ഫ യ ർ ജോ ഴസ് ്ഉ ജയ്ോ ഗ സ്് ൻ മ ണി യ പ്് ന ്മ ര ്ന്്് വക മാ റ ്ന്്്

മരുതനുുതുുിചു്ുനലകിഫയർപോഴസു്

റചർതുുെ:ലോറോണലയ
തുടർനുു്ഉടുുായവിഷമതക
ൾകുു് ആശവുാസമായി റചർ
തുുെ എസഎ്ൻഡിപി യു
ണിയനിലെ 110 ശാഖകളി
ലംു അംഗങുുകുു് വിതരണം
ലചയുുുനുുതിനുറചർതുുെയു
ണിയൻലസപകുടുുറിവിഎൻ

ബാബുആവശയുമായഅരിന
ൽകി
തുറവുർശാഖാറോഗം545
ലെ മുഴുവൻ വീടുകൾകുുും
റോപുുും റോപുു് ലൊടിയംു
കുടാലത തിരലുഞുടുതുു
100 വീടുകൾകുു് അരിയംു
റചർതുുെ sndp യുണിയൻ

ലസപകുടുുറിപശുീvnബാബുവി
തരണംലചയതു.ു

ശാഖാറോഗതുുിൽകു
ടിയെളിതമായറോഗതുുിൽ
ശാഖാ പപുസിഡനറുു ലക എ
സുു്സതീശൻഅദുുുയകുുതവ
ഹിചുുു ശാഖാ ഭരണസമിതി
അംഗങുുൾപലങുുടുതുുു.

ജെ ർ ത്് ല എ സഎ് ൻ ഡി പി യ ്ണി യ െി നല അം ഗ ങ്് ൾ ക്്് ള്് അ രി വി ത ര ണം  യ ്ണി യ ൻ 
നസ കക് ട്് റി വി  എ ൻ ബാ ബ ് െി ർ വ ഹി ക്്് ന്്്

അവശയുസാധനങുുൾവിെരണംതെയതുു

റചർതുുെ: വനപാെകരുലട
നിർറദുുശപപുകാരംകാെടിവന
തുുിൽറോെിലചയുുുനുുഅനയു
സംസുുാന ലൊഴിൊളികൾ
കുു് ലപാെീസ് ഇടലപടെിൽ
ആർപദുഹാബിറുുാറുുിനലുറപക
താങുു്.അരി ഉൾലപുുലട അവ
ശയുസാധനങുുളടകുും1500രു
പാവിെവരുനുുകിറുു്200റപർ
കുുാണുനൽകിയത.ു
വനതുുിൽ ദിവസ റവതന

തുുിനുറജാെിലചയുുുനുുഇവർ
കുു്സവുതുുമായി ററഷൻകാർ
റഡാമറുു് റരഖകറളാഒനുുുമി
ലുുാതുുതിനാൽറൊകഡുൗൺ
വനുുറതാലടറജാെിയംുകുെി
യംുഭകുുണവംുകിടുുാലതബു
ദുുിമുടുുുകയായിരുനുുു.എറണാ
കുളംററഞുു്ഡി.ഐ.ജികാളി
രാജിനലുറഅഭയുർതുുനലയതു
ടർനുു് റിടുു.ഡി.ജി.പി പി.ചപദുുു
റശഖരൻ ലചയർമാനംു പി.

ഡി.െകുുിമാറനജിംഗുഡയറകുു
റുമായആർപദുഹാബിറുുാറുു്സ
ഹായഹസത്വുമായിമുറനുാു
ടുുു വരുകയായിരുനുുു.ഇവർ
കുുുളുുഭകുുുയധാനയുങുുളുമായി
റചർതുുെയിൽനിനുുുംഇതി
നായിആർപദുവടുുികാെടിവ
നതുുിൽഎതുുിഇവരുലടകയുാ
മുുുകളിൽ കിറുുുകൾ വിതര
ണംനടതുുി.ലസൻപടുൽറീജിയ
ൺകൺസർറവറുുർഒഫുറഫാ
റസുു്ുുറഡാ.സി.മീനാകുുികാളി
രാജുമാറനജിംഗുഡയറകുുർപി.
ഡി.െകുുിയിൽനിനുുുംകിറുുുക
ൾഏറുുുവാങുുി.
റചർതുുെ ഡിപവ.എസ.്

പി ഓഫീസിനു മുനുുിൽ ഡി
പവ.എസ.്പിഎ.ജി.ൊൽവാ
ഹനതുുിനലുറഫുുാഗുഒഫുകർ
മുും നിർവഹിചുുു.ആർപദു ഹാ
ബിറുുാറുു്മാറനജിംഗുഡയറകുുർ
പി.ഡി.െകുുിപലങുുടുതുുു.

വ െ ത്്ി ൽ ജോ ലി നെ യ്്് ന്് അ െയ് സം സ്്ാ െ  നൊ ഴി ലാ ളി ക ൾ 
ക്്് ക യ റ്്ി യ യ ക്്് ന്് അ വ ശയ് വ സത് ്ക്് ള ്നെ വാ ഹ െ ത്്ി ന്്്
ഫള്ാ ഗ ്ഓ ഫ ്ഡി വവ. എ സ.് പി എ. ജി. ലാ ൽ െി ർ വ ഹി ക്്് ന്്്

അനയുസംസുുാനതൊഴിലാളികൾകുു്
ആർദദുഹാബിറുുാറുുിതുുുസഹായഹസെ്ം

പവകുും:റോവിഡുപപുതിറോ
ധ പപുവർുുതുുനങുുൾുുകുു് ആ
കുുംകുടുുുനുുതിനുമുഖയുമപതുുുി
യുലടദുരിതാശവുാസനിധിയി
റെയകുുു് ലചറുകിടസംരംഭക
നലുറയംു ലൊഴിൊളികളുറട
യംുവിഹിതമായിഒറനുുകാൽുു
െകുുംരുപനൽുുകി.പവകുും
ലചമുുനതുുുകരറകപദുുുീകരിചുുു
പപുവർുുതുുികുുുനുുആനദുു്ഓ
യിൽുു ഇൻുുഡസപ്ടുീസ് എനുു

ലചറുകിട സംരംഭമാണു ദുരി
താശവുാസനിധിയിറെകുു്സം
ഭാവനലചയതുത.ു
പവകുുംതാലുകു്ുഓഫീസി

ൽുുവചു്ുആനദു്ുഓയിൽുുഇൻുുഡ
സപ്ടുീസ്മാറനജിങുഡയറകുുർുു
ടി.വിഅനിയനിൽുുനിനു്ുതുക
സി.ലകആശഎം.എൽുു.എഏ
റുുുവാങുുി പവകുും തഹസി
ൽുുദാർുു എസ.്പശുീജിതുുിനു
പകമാറി.

ഒപനുുകാലുുലകുുംരുപനലുുകി

സുരകുുാമാനദണുുങുുൾപാലികുുാതെഇറചുുി
വാങുുാൻെികുുുംെിരകുുും:പോലീസ്ലാതുുിവീശി
ലചങുുനുുുർ:ശനിയാഴചുദിവ
സമായ ഇനുുലെ ശാസത്ാം
പുറംചതുുയിൽഇറചുുിയംുമ
തുുുയവംു വാങുുാൻജനങുുള
ലട തികുുും തിരകുുുമായിരു
നുുു.ലവളുപുുിലന5മണിമുത
ൽസക്ുടുുറിലംുകാറുകളിലു
മായി എതുുിയവരുലട തിര
കുു് .നീയപതുുുികുുാൻകഴിയാ
ലത വനുുറൊലട എസ.്ഐ.
ബിജുവിൻല്റ റനതുതവുതുുി
ൽകുടുതൽറൊെീസ്സുുെ
തുു് എതുുിയാണു നീയപതുുു
ണ വിധയമാകുുിയത.ുതുടർ
നുു് റൊെീസ് മാർകുുറുുിലെ
റോഡിൽ റൊെീസ് ബതുുവ
സംുഏർലപുുടുതുുി.മാർകുുറുുി
റെകുു് വരുനുുവരുലട പരി
റോധനയംു കർശനമാകുുി.
മാസ്കുുുംമറുു്സുരകുുാപകുമീ
കരണവംു ഇലുുാലത വനുുവ
ലരതിരിചുുയചുുു.
ഒടുവിൽറൊെീസ്ഒരുമീറുു

ർഅകെതുുിൽകയുുകർശന
മാകുുിയറശഷമാണുകചുുവടം
തുടങുുിചുുത.ുനിരവധി ആൾ

കുുാരാണു ദിനംപപുതി രാവി
ലെ7മുതൽ   നഗരമധയുതുുി
ലെ കടകളിൽ എതുുിറചുുരു
നുുത.ു ഒരാഴചുറോളമായി
ഈസുുിതിതുടരുനുുു.
അതയുാവശയുസാധനങുുൾ

വിൽകുുാൻഅനുമതിഉലടുു
ങുുിലംുബറേൽജംഗഷുനുസ
മീപംവിൽപുുനനടതുുുനുു
റോൾലസയിൽകടയിൽനി
രവധി കചുുവടകുുാരാണു രാ
വിലെ7മണിമുതൽ10മണി
വലരഎതുുിറചുുരുനുുത.ു
കപുുെടുുിവറുതുുത,ുകപുുെ
ടുുിമിഠായി,സിഗരറുു്,മിചുുർ,
അചുുാർഎനുുിവയാണുഅവ

ശയുസാധനങുുളുലടപടുുികയി
ൽലപുുടുതുുി  വിൽപുുന നട
തുുുനുുത.ുനഗരതുുിൽ ഏറുു
വംുകുടുതൽതിരകുു്അനു
ഭവലപുുടുനുുതുഇവിലടയാണ.ു
വാഹനങുുളുലട തിരകുു് ഇ
ലുുാതുുതിനാൽ റോഡംു ഇ
കുുുടുുർ കറയുുറിയാണു നിൽ
പുു്.ലചങുുനുുുരിൽരണുുുറപർ
കുു് ലോറോണ റൊസിറുുീവു
സുുിരീകരിചുുറശഷവംു ജന
ങുുൾതടിചുുുകുടുനുുതു ഒഴി
വാകുുാൻആറോഗയുവകുപുുി
റോ ,റൊെിസിറോകഴിയു
നുുിലുു എനുുുളുുആറുകുപം
ഉയരുനുുു.

ഇറച്്ിവാങ്്ാനെത്്ിയവരന്െ തിരക്്്

ആെപുുുഴ: സംസുുാനതുു് എ
ലുുാസുുെതുുുംഇനു്ുഅറതുുുയാ
ദയഅനുുറോജന കിറുുുകൾുു
എതുുികുുുലമനുു് ഭകുുുയ ലൊ
തുവിതരണവകുപുു്മപതുുുിപി.
തിറോതുുമൻുുപറഞുുു.പടുുിക
വർുുഗവിഭാഗകുുാർുുകുുുളുുകിറുുു
കൾുുഎതുുിചുു്വിതരണംനട
തുുികുുഴിഞുുു.ലൊതുവിതര
ണവകുപുുിനലുററനതുതവുതുുി
ൽുുആെപുുുഴഎസ.്ഡി.വി.ലസ
നറുനറിഹാളിൽുുസജുുമാകുുി
യിടുുുളുുഭകുുുയധാനയുകിറുു്പാ
കുുിങുറകപദുുുംസദുുർുുശികുുുക
യായിരുനുുുമപതുുുി.പടുുികവർുുഗ
വിഭാഗകുുാർുുഒഴിലകയുളുുവരു
ലട എ.എ.പവ. കിറുുുകളുലട
വിതരണമാണുഇനു്ുനടകുുുക.
കിറുുുകളുലടവിതരണംപുറോ
ഗമികുുുകയാലണനുുും മപതുുുി
പറഞുുു.മുൻുുഗണനാപടുുിക
യിലുളുുആളുകൾുുകുു് വിതര
ണംലചയുുാനുളുുകിറുുുകൾുുത
യുുാറാകുുിവരികയാണ.ുഈമാ
സംലോടു്ുഎലുുാകിറുുുകളുറട
യംു വിതരണം പുർുുതുുിയാ
കുുാനാണുസർുുകുുാർുുെകുുുയമി
ടുനുുത.ുസംസുുാനസർുുകുുാറി
നലുറ തീരുമാനപപുകാരമുളുു
കിറുുുകളുലടവിതരണമാണുഇ
റപുുൾുു നടകുുുനുുലതനുുും മ
പതുുുിപറഞുുു.ആെപുുുഴഡി
റപുുമാറനജർുുകെഎൽുു.,സ
െീം,സിനിജ,പപുീതഎനുുിവർുു
സനുുിഹിതരായിരുനുുു.

എല്്ാസ്്ലത്്്ംഇന്്്എ.
എ.വൈ.കിറ്്്കൾ്്എത്്ി
ക്്്ം:മതന്്്ിതിനോത്്മൻ്്

ഹരിപുുാട:ുലോവിഡു-19ബാധ
യുമായിബനുുലപുുടു്ുനിെവിൽ
ആശങുുകലൊനുുുമിലലുുങുുിലംു
മുലുനുരുകുുതുുിൻല്റഭാഗമാ
യിഹരിപുുാടുതാലുകു്ുആശുപ
പതുിയിൽഅടിയതുുരസാഹച
രയും റനരിടാൻസൗകരയുങുുൾ
ഒരുകുുി. ജിലുുയിൽ ആെപുുുഴ
ലമഡികുുൽ റോലളജു കഴി
ഞുുാൽ ലോവിഡു ആശുപ
പതുിയായി സജുുീകരിചുുരികുുു
നുുതു ഹരിപുുാടു താലുകുു്ആ
ശുപപതുിയാണ.ു
ഇതിൻല്റഭാഗമായിആശു

പപതുിയിലെ പഗനറുകുളജി
വിഭാഗതുുിൻല്റപപുവർതുുനം
താൽകുുാെികമായി മാറവെി
കുുര ജിലുുാആശുപപതുിയിറെ
കുുുമാറുുി.5റോകുുർമാർ,7സുുുുാ
ഫു നഴസുുമാർ,5 ശുചീകരണ
ലൊഴിൊളികൾ എനുുിവലര
അധികമായി നിയമിചുുിടുുുടുു്.
പപുറതുയകപപുസവമുറി,ഓപുുററ
ഷൻതിറയറുുർെറോറടുുറിഎ
നുുിവയംു സജുുമാകുുിയിടുുു
ടുു്.150കിടകുുകൾ,24മുറിക
ൾ,6ഐസിയുലബഡുഎനുുീ
സൗകരയുങുുളംു ഒരുകുുി.നിെ
വിൽപരിറോധനാഫെംലന
ഗറുുീവായഒരാൾമാപതുമാണുനി
രീകുുണതുുിലുളുുത.ു

അടിയന്്രസാെചരയ്ം
നനരിടാൻതയ്്ാറായി
െരിപ്്ാട്ആശ്പതത്ി

തുറവുർ:അരുർമണുുെതുുി
ലെതീർതുുുംപാവലപുുടുുറോഗി
കൾകു്ുസാതുുുവനമായിസവുതുും
റപരിലുളുുലഹൽതുു്ലകയർ
പദുുതിയുലട ഔപചാരികമാ
യആരംഭംകുറികുുാൻസാധി
ചുുതിൽഅറങുുയറുുംചാരിതാർ
തുുുയംഉലടുുനു്ുഷാനിറോൾഉ
സമ്ാൻ എംഎൽഎഅറിയി
ചുുു.അരുർനിറോജകമണുുെ
തുുിലെവിവിധറമഖെകളിൽ
താമസികുുുനുു പാവലപുുടുുവരി
ൽ പാവലപുുടുുവരായ റോഗിക
ലള സഹായികുുുനുുതിനു റവ
ടുുിയിടുുാണു ഇതുുരലോരു പ
ദുുതികു്ുരുപംലോടുതുുിടുുുളുു
തുഎനു്ുഷാനിറോൾപറഞുുു.
അരുകുുുറുുിആശുപപതുിയിറെ
കുു് ഒരുഓകസുിജൻ റോൺ
ലസൻറപുടറുുർ പകമാറി ലോ
ടുുാണുഈസറ്നഹപദുുതി
കുു്ഷാനിറോൾഉസമ്ാൻആ
രംഭം കുറിചുുത.ു ഓകസുിജൻ
ആവശയുമായിടുുുളുുകിടപുുുറോ
ഗികൾകു്ുഉപറോഗികുുുനുുതി
നു റവടുുിയിടുുാണു ഈ ഓ
കസുിജൻറോൺലസൻറപുടറുുർ
ഷാനിറോൾഇനിറഷുയറുുീവുഎ
നുുഹാഷ്ടാഗിൽആണുഈ
സംരംഭംതുടങുുിയിടുുുളുുത.ു

ഹെൽത്്്ഹകയർപദ്്
തിയ്മായിഷാനിനോൾ
ഉസമ്ാൻഎംഎൽഎ

തുറവുർ:പടുുണകുുാടു പഞുുായ
തുുിലെവിവിധററഷൻകടകളി
റെകുുുളുുഅറതുുുോദയഅനുു
റോജനകാർഡുടമകൾകുുുളുു
ആയിരംരുപയുലട  സൗജനയു
കിറു്ുറകറുുിയതിനുആയിരംരുപ
റോകുുുകുെിവാങുുിയനടപടി
അറങുുയറുുംപപുതിറഷധംശകുു
മായി.
ലൊനുുാംലവളിയിലെ സ

പലുുറോറോപുുിൽസർകുുാരി
നലുറയുവജനസനുുദുു പപുവർ
തുുകർആണു വാഹനതുുിൽ
കിറുുുകൾ കയറുുിയത.ു ഇതറി
ഞു്ുലൊനുുാംലവളിയിലെസി.
ഐറുുിയചുുമടുുുലൊഴിൊളിക
ൾഒരുകിറുുിനുഅഞുുുരുപവചു്ു
വാഹനതുുിൽകയറുുിയഇരുനു
റകുിറുുിനുആയിരംരുപറോകുുു
കുെിആവശയുലപുുടുുു.ഇതുതരാ
ലത വാഹനം വിടിലുുാലയനുുും
ഇതു തങുുളുലട അവകാശമാ
ണനുുുംപറഞു്ുസിഐറുുിയു
ലൊഴിൊളികൾവാഹനംതട
സലപുുടുതുുിറോകുുുകുെിവാ
ങുുിയ റശഷമാണു  വാഹനം
റൊകാൻഅനുവദിചുുതു ഈ
തുകമുഖയുമപതുുുിയുലട ദുരിതാ
ശവുാസനിധിയിൽഅടകുുുലമ
നുുുംപറയലപുുടുനുുു

സൗജനയ്കിറ്്്കയറ്്ിയതിന്
നോക്്്ക്ലി
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സാജുഏനായി
അങ്്മാലി:ൈിഷരഹിതമായഇ
ലൈരഗ്്ങ്്ളമല്ണ്,െലോഇ
ല്്ാലതഎങ്്ലനൈെരത്്ലമ
ന്്്എനഎസ്എസ് ലോെന്്്ി
യരമാരായല്്സ്ട്ൈിേ്യാരഥി
കള്ലടകല്ണ്ത്്ല.രാറക്്ട
വ്എനഎസ്എസ്ഹയരലസ
ക്്നഡറി സ്ക്െിലല നാഷ
ണലസരൈീസ്സ്കീം ലോെ
ന്്്ിലയഴ്സ് ഓലോര്ത്്ര്ം
സ്വത്്ംൈീട്്ിലപ്കിയാത്്കപ്ര
ൈരത്്നങ്്െിലഏരല്പ്ട്്തി
ല്ന്്ഭാഗമായിവമല്പൊപ്ഗീന
ല്പൊപ്ഗാമില്ലടയാണ്അൈര
ഇത്സാധ്യമാക്്ിയത്.
രച്്ക്്റികളക്്് േൗരലഭ്യം
ലനരിട്ന്്ഈസമയത്്്പ്ര
ല്തയകരരിരാലനലോ,മല്ണ്,

ൈെലോഇല്്ാലതഓലോര്ത്്
ര്ം ൈീട്്ിലലക്്് ആൈേ്യമായ
ൈിഷരഹിതമായത്ംപ്രതിലോ
ധലേഷിൈരധിപ്്ിക്്്ന്്ത്മാ
യഇലൈരഗങ്്ളഉത്രാേിപ്്ി

ച്്് സ്വയംരര്യാപ്തതവകൈ
രിച്്ിരിക്്്ന്്്.ൈിത്്്,രരന്്
രാപ്തം,കടലാസ്എന്്ിൈമാ
പ്തം ഉരലോഗിച്്്ം ഇടയ്ക്്്
ലൈള്്ം തെിച്്് ലൊട്ത്്്ം

ഏഴാംേിൈസംരയര,മ്തിര,
കടല,കട്ക്,ഉല്ൈ,മല്്ിത്ട
ങ്്ിയൈിൈിധഇലൈരഗങ്്ള
ൈിെലൈട്ക്്ാനഅൈരക്്്സാ
ധിച്്്.
മണ്്്ംക്ഷിയ്ംകാട്ംനാ
ട്ം നാഷണല സരൈീസ്
സ്കീംപ്രൈരത്്നങ്്െില്ലട
അട്ത്്റിഞ്്അൈരക്്്ഇത്
ഒര്പ്തിയഅറിവ്ക്ടിയാ
യി.
ഒര്തരിലൊല്ംമണ്്്ആൈ
േ്യമില്്ാത്്ഈ ക്ഷി രീതി
ഏലറ പ്രലോജനകരമാലണ
ന്്്അൈരക്്്ലൈണ്്രിന്്്ണ
യ്ം പ്രലോേനവ്ം നലകിയ
ല്പൊപ്ഗാംഓഫിസരലോഭടീച്്
റ്ം പ്രിനസിപ്്ലൈീനാേങ്്
റ്ംരറഞ്്്.

ഒര ുലോ ക ുഡൗ ൺ അ പാ ര ത
മണുുുംവളവംുഇലുുാപതഇലവർഗകുഷി

ലൊച്്ി:  ലോക്ഡൗണ്മാ
യിൈന്്ല്പ്ട്്നിയപ്ത്്ണങ്്
ള ലംഘിക്്്ന്്ൈരല്ക്തിലര
കരേന നടരടി സ്വീകരിക്്്
ലമന്്്ജില്്ാഭരണക്ടത്്ിലന്്്
മ്ന്്റിയിപ്്്.ജില്്യിലസ്്ിതി
നിയപ്ത്്ണത്്ിലാലണങ്്ില്ം
ജാപ്ഗത വകൈിടാനാകില്്.
ഈസ്്്്ര,ൈിഷ്ആലോഷങ്്
ള്ലടലരരിലനിലൈിലലനിയ
പ്ത്്ണങ്്ളലംഘിക്്ാനആ
ലരയ്ം അന്ൈേിക്്ില്്.സമ്
ഹഅട്ക്്െകെിലആളക്്്ട്്
വ്ംആലോഷവ്ംരാടില്്.ഇ
ത്സംൈന്്ിച്്രരാതികെില
നടരടിക്്് നിരലേേം നല
ക്ം. ൈ്യാരാരസ്്ാരനങ്്െി

ല ഉത്്രൈില്ന്് ലംഘനം ക
ല്ണ്ത്്ാന ക്യാമറയ്മായി
സ്ക്വാഡ്കലെനിലോഗിച്്ിര്
ന്്്. നിശ്്ിത എണ്്ത്്ില്ം
ക്ട്തലലരലരപ്രലൈേിപ്്ിച്്
സ്്ാരനങ്്ള്ലടരട്്ികതയാ
റാക്്ിയിട്്്ണ്്്.ഇൈരക്്്ലൊട്്ീ
സ് നലകി നടരടി സ്വീകരി
ക്്്ം.ലൊൈിഡ്ൈാധിച്്്ഏഴ്
ലരരാണ്ചികിത്്യില്ള്്ത്.
ഇന്്ലല ൈീട്കെില നിരീ
ക്്ണത്്ിനായി പ്തിയതാ
യിആലരയ്ംഉളലപ്്ട്ത്്ിയി
ട്്ില്്. ൈീട്കെില നിരീക്്ണ
ത്്ില്ണ്്ായിര്ന്്242ലരര്
ലടനിരീക്്ണകാലയെവ്അ
ൈസാനിച്്തിലനത്ടരന്്്നി

രീക്്ണരട്്ികയിലനിന്്്ംഒ
ഴിൈാക്്ി.ഇലോലടജില്്യില
ൈീട്കെിലനിരീക്്ണത്്ില
ഉള്്ൈര്ലട ആലക എണ്്ം
2709ആയി.
ഇതില2605ലരരവഹറി
സ്ക്്് ൈിഭാഗത്്ിലഉളല്പ്ട്്
തിനാല28േിൈസല്ത്നിരീ
ക്്ണത്്ില്ം 104 ലരര ലോ 
റിസ്ക്ൈിഭാഗത്്ിലഉളല്പ്ട്്
തിനാല14േിൈസല്ത്നിരീ
ക്്ണത്്ില്മാണ്.
ജില്്യിലനാല്ലരലരക്ടി
ആശ്രപ്തികെിലലഐലോ
ലലഷനൈാരഡ്കെിലപ്രലൈ
േിപ്്ിച്്്.ഇതില2ലരരകെമ
ലേരി ലമഡിക്്ല ലൊെലജി

ല്ംരണ്്് ലരരസ്വകാര്യആ
ശ്രപ്തിയില്മാണ്.നിലൈില
24ലരരാണ്ജില്്യിലലൈിൈി
ധ ആശ്രപ്തികെിലല ഐ
ലോലലഷന ൈാരഡ്കെില
കഴിയ്ന്്ത്.
ഇതില14ലരരകെമലേരി
ലമഡിക്്ലലൊെലജില്ംഒരാ
ളമ്ൈാറ്്്പ്ഴജനറലആശ്
രപ്തിയില്ംനാല്ലരരആല്
ൈജില്്ാആശ്രപ്തിയില്ം ര
ണ്്്ലരരകര്ലൈലിപ്്ടിതാല്
ക്്് ആശ്രപ്തിയില്ം മ്ന്്്
ലരരസ്വകാര്യആശ്രപ്തിയി
ല്മാണ്.മ്ൈാറ്്്പ്ഴജനറല
ആശ്രപ്തിയിലല ഐലോ
ലലഷനൈാരഡിലനിരീക്്ണ

ത്്ില ഉണ്്ായിര്ന്് ഒരാലെ
ഡിസ്ചാരജ്ലചയ്ത്.നിലൈി
ല ആശ്രപ്തികെില ഐ
ലോലലഷനിലഉള്്ൈരില7
ലരരാണ്ലൊൈിഡ്ലൊസിറ്്ീ
വ്ആയി ജില്്യിലചികിത്്
യിലത്ടര്ന്്ത്.
ഇൈര്ലടലയല്്ാംആലോഗ്യ
നിലത്പ്തികരമാണ്.ജില്്യി
ല നിന്്്ം 36 സാംരിള്കള
ക്ടിരരിലോധനയ്ക്്്അയ
ച്്്.
30രരിലോധനഫലങ്്ൊ
ണ് ലഭിച്്ലതല്്ാം ലനഗറ്്ീവ്
ആണ്.ഇനി114സാംരിളര
രിലോധനഫലങ്്ളക്ടിലഭി
ക്്ാന്ണ്്്.

നിയനത്്്ണംലംഘിച്്ാൽ
കർശനനടപടി

ഈ സുുുു ർ വി ഷു

വീ ട ുക ളി ൽ നി രീ കുു ണ തുുി നാ യി
ഇ നുു ലെ പ ുതി യ താ യി 
ആ ലര യംു ഉ ൾ ലപു ുട ുതുുി യി ടുുി ലുു

മണുുും വളവംു ഇലുുാടത നെതുുിയ ഇലവർഗ കഷുി.       
വൈക്്ം:സംസ്്ാനല്ത് ലൊലോണ പ്രതിലോധ പ്രൈര
ത്്നങ്്ളക്്്ആക്്ംക്ട്്്ന്്തിന്മ്ഖ്യമപ്ത്്ിയ്ലടദ്രി
താേ്വാസ നിധിയിലലയ്ക്്് ലചറ്കിട സംരംഭകല്ന്്യ്ം
ലോഴിലാെികള്ലടയ്ംൈിഹിതമായിഒല്ന്കാലലക്്ംര്
ര.വൈക്്ംലചമ്്നത്്്കരലകപ്ദ്്ീകരിച്്്പ്രൈരത്്ിക്്്
ന്്ആനദ്്്ഓയിലഇനഡസ്പ്ടീസ്എന്്ലചറ്കിടസംരംഭ
മാണ്മ്ഖ്യമപ്ത്്ിയ്ലടദ്രിതാേ്വാസനിധിയിലലക്്്ഒല്ന്
കാലലക്്ംര്രസംഭാൈനലചയ്തത്.വൈക്്ംതഹസില
ോര്ലടകാരയ്ാലയത്്ിലആനദ്്്ഓയിലഇനഡസപ്ട്ീസ്മാ
ലനജിങ്ഡയറക്റ്്രടി.ൈി.അനിയനിലനിന്്്ത്കസി.ലക.
ആേഎംഎലഎഏറ്്്ൈാങ്്ി.വൈക്്ംതഹസിലോരഎ
സ്.പ്േീജിത്്ിന്വകമാറി.കഴിഞ്്ലൈള്്ല്പ്ക്്ദ്രിത
കാലത്്്ംആനദ്്്ഓയിലഇനഡസ്പ്ടീസ്ഉടമയ്ംലോഴി
ലാെികള്ംഒര്ലക്്ംര്രമ്ഖ്യമപ്ത്്ിയ്ലടദ്രിതാേ്വാസ
നിധിയിലലക്്്സംഭാൈനനലകിസാമ്ഹ്യപ്രതിൈദ്്തകാ
ട്്ിയിര്ന്്്.സിരിഎംടിൈിപ്രംലോക്്ലലസപ്കട്്റി ലക.
ആര.സഹജന,എം.ൈി.സാബ,്എ.അമലത്ടങ്്ിയൈരസം
ൈന്്ിച്്്.

ലൊച്്ി: ൈ്യാജമേ്യ ൈിലപ്്ന
ല്ക്തിലര േക്്മായ നടരടി
യ്മായിഎറണാക്െംറ്റല
ജില്്ാലൊലീസ.്ൈയ്ാജൈാറ്്്ംമ
േ്യൈിലപ്്നയ്ംനടത്്്ന്്ൈര
ല്ക്തിലര കാപ്് ച്മത്്്ലമ
ന്്്റ്റലജില്്ാലൊലീസ്ലമ
ധാൈിലക.കാരത്്ിക്.
േക്്മായരരിലോധനയാ
ണ്റ്റലജില്്യിലനടന്്്ൈ
ര്ന്്ത്.ഇതില്ന്്ഭാഗമായിനി
രൈധി ലകസ്കൊണ് സമീര
േിൈസങ്്െില രജിസ്്് ്ര ലച
യ്തിട്്്ള്്ത്.കഴിഞ്്േിൈസം

നീലീേ്വരത്്്ആലൊഴിഞ്്ര
റമ്്ിലനിന്്്ം15ലിറ്്രചാരാ
യവ്ം30ലിറ്്രൈാഷ്ംൈാറ്്്ര
കരണങ്്ള്ംലൊലീസ്കലണ്്
ട്ത്്്.
ലനട്മ്്ാലേരിയിലനിന്്്
4ലിറ്്രചാരായവ്ം 12ലിറ്്ര
ൈാഷ്ം ൈാറ്്്രകരണങ്്ള്ം
രിടിക്ടിയിര്ന്്്. സംഭൈവ്
മായിൈന്്ല്പ്ട്്് മ്ന്്് ലര
ലരഅറസ്്് ്് ലചയ്തിട്്്ണ്്്. മ്
ൈാറ്്്പ്ഴ ലോട്്ിക്്ടവ് പ്ഴ
ലോരത്്്നിന്്്60ലിറ്്രൈാ
ഷാണ്രിടിക്ടിയത്.മ്ൈാറ്്്

പ്ഴയിലലകട്്ിടത്്ിന്മ്കെി
ലൈ്യാജമേ്യംനിരമിക്്്കയാ
യിര്ന്് 6 ലരലര ലൊലിസ്
സാഹസികമായിരിടിക്ടി.മ്
െന്്്ര്ത്്ിആമ്്ല്്്രില1ലി
റ്്രചാരായവ്ംൈാറ്്്രകരണ
ങ്്ള്മായി3ലരലരരണ്്്േിൈ
സം മ്മ്്്അറസ്്് ്് ലചയ്തിര്
ന്്്.ലൊതമംഗലത്്്20ലിറ്്ര
ൈാഷ്രിടിക്ട്കയ്ംരണ്്്ലര
ലരഅറസ്്്്്ലചയ്്്കയ്ംഉണ്്ാ
യി. ൈര്ം േിൈസങ്്ില്ം രരി
ലോധനത്ടര്ലമന്്്എസ്.രി
അറിയിച്്്.

വയുാജമദയുവിൽപുുന;കാപുുചുമതുുും

ലൊച്്ി:ലോക്്്ഡൗണലംഘി
ച്്ത്മായിൈന്്ല്പ്ട്്്റ്റല
ജില്്യിലഇന്്ലല128ലകസ്
കളരജിസ്്്്രലചയ്ത്.
113 ലരലര അറസ്്് ്് ലച
യ്ത്.64 ൈാഹനങ്്ള കണ്്്
ലകട്്ി.
എറണാക്െംറ്റലജില്്യി
ലഇത്ൈലര4777ലകസ്കള

രജിസ്്്്രലചയ്ത്.4554ലരലര
അറസ്്്്്ലചയ്ത്.
2831 ൈാഹനങ്്ള കണ്്്

ലകട്്ിയിട്്്ണ്്്.ലോക്്്ഡൗണ
ലംഘിക്്്ന്്ൈരല്ക്തിലര േ
ക്്മായ നടരടി സ്വീകരിക്്്
ലമന്്്റ്റലജില്്ാ ലൊലീസ്
ലമധാൈിലക.കാരത്്ിക്അറി
യിച്്്.

ടടുകു്ുഡടുഡവർമാർകു്ു
സൗജനയുഭകുുണവിതരണം

നെുകുു് കനുഡവർമാർകുു് സൗജനയു ഭകുുണടപുതുിയംു ടവളുുവംു
നൽകിയലപുൾു.

ലൊച്്ി:സവ്ല്ലൊയ്ലടലന
ത്ത്വത്്ില ജില്്ാ ഭരണക്ട
ത്്ില്ന്് സഹകരണല്ത്ലട
പ്ടക്്്വ്പഡൈരമാരക്്്സൗജ
ന്യഭക്്ണല്പ്തിയ്ംലൈള്്
വ്ം നലക്ന്് സംരംഭത്്ി
ല്ന്് ഉദ്ഘാടനംഇടപ്്ള്്ി ലമ
ലപ്ൊലസ്്്്ഷനരരിസരത്്്എറ
ണാക്െം ജില്്ാ കലക്റ്്രഎ

സ്.സ്ഹാസ് നിരൈഹിച്്് സ
വ്ല്ലൊ സിഎംഡി രി.എം.
അലിഅസ്ഗര രാഷഅധ്യ
ക്്തൈഹിച്്്.സംസ്്ാനത്്്
ചരക്്്മാലയത്്്ന്് പ്ടക്്്
വ്പഡൈരമാരക്്് ഇൈിലട നി
ന്്്ഉച്്യ്ക്്്12മ്തലവൈകി
ട്്്മ്ന്്്ൈലരഭക്്ണല്പ്തി
യ്ംലൈള്്വ്ംലഭിക്്്ം.

ലോകുഡൗൺ
ലംഘനതുുിൽുുഅറസു്ുുു

അങ്്മാലി:കറ്ക്റ്്ിഎടക്്്
ന്്ിലപ്ലിക്്ല്്് ഭാഗത്്്നി
ന്്്ംഅങ്്മാലി ലൊലീസ് 16
ലിറ്്ര അനധിക്ത ചാരായ
വ്ംൈാറ്്്കാരന്ംൈാറ്്്രകര
ണങ്്ള്ംസഹിതംമ്ന്്് ലര
ലരരിടിക്ടി.ഇൈിലടനിന്്്ം
നാല് ലിറ്്ര ചാരായവ്മായി
വൈക്്ിലലൊക്കയായിര്
ന്് ലനട്മ്്ാലേരി ആൈണം

ലൊട്സ്വലേേികൊയകിരണ
(24),രാഹ്ല(28),എന്്ിൈലര
യാണ്എസ്ഐജി.അര്ണി
ല്ന്് ലനത്ത്വത്്ിലലത്്ിയ
ലൊലീസ്സംഘംആേ്യംരിടി
ക്ടിയത്.
ഇൈരിലനിന്്്ംകിട്്ിയൈി

ൈരത്്ില്ന്് അടിസ്്ാനത്്ി
ലാണ്12ലിറ്്രചാരായവ്ംൈാ
റ്്്രകരണങ്്ള്ംസഹിതംൈാ

റ്്്കാരനവമപ്്ാനആന്്്ണി
ലയ(65)രിടിക്ടിയത്.ൈ്യാഴാ
ഴ്ചവൈകിട്്്ആറരലോലടയാ
ണ്സംഭൈം.ലൊലീസ്ഉലേ്ോഗ
സ്്രായ ജിതിനക്മാര, പ്ര
ലോദ്,ലോണിഅഗസ്്്്്യന,സ
ലിംക്മാര,ജീലോന,സ്നില
ക്മാര,സജിഎന്്ിൈര്ംഇൈ
ലര രിടിക്ട്ന്്തിന് എത്്ി
യിര്ന്്്.

16ലിറുുർചാരായവംുവാറുുുകാരനംു
ഉളപപുുപടമുനുുുലപർപിടിയിൽ

അങുുമാലിവൊലീസിനു
ലോടുുറികുുൈിവുുുസഹായം
അങ്്മാലി:ലോട്്റിക്്ൈില്ന്്ലന
ത്ത്വത്്ിലലൊൈിഡ്-19ന്എ
തിലരആലോരാപ്തംപ്രൈരത്്ി
ക്്്ന്്ലൊലീസ്ലസനയ്ക്്്ആ
ൈേ്യമായ മാസ്ക്കള്ം സാനി
വ്റ്സറ്കള്ംനലകി.ക്്ബ്പ്ര
സിഡന്്്് ലോസ് രാലറക്്ാട്്ില
സിഐമ്ഹമ്്ദ്റിയാസിന്ംഎ
സ്ഐഅര്ണിന്ംവകമാറി.
ലോരജ്രാറയ്ക്്ല,ലക.ലക.ച
പദ്്്ലേഖരന,ലോമസ,്ചാളസ്ത
യ്്ിലഎന്്ിൈരരല്ങ്ട്ത്്്.

അങ്്മാലി: ലൊൈിഡ് 19 ലലാക
ല്ത്ഭീതിയിലാക്്്ന്്രശ്്ാതല
ത്്ില്്ആധ്നികസംൈിധാനങ്്
ള്ള്് ലൈന്്്ിലലറ്്ര്് നിര്്മിച്്് കപ്ര
ല്ശ്രിഐഎച്്്ആര്്ഡി ലമാഡല്്
ലടക്നിക്്ല്്ഹയര്്ലസക്്ന്്ഡറി
സ്ക്ള്്ല്്സ്ട്ൈിേ്യാര്്ഥിഅന്്ഫി
ല്് ഷാലജാ മികവ് ലതെിയിച്്്.
സ്ക്െിലലഅടല്്ടിങ്്റിങ്ലാൈി
ല്ന്്സഹായല്ത്ാലടരണ്്്േിൈസം
ലകാണ്്ാണ്ഉരകരണംനിരമിച്്ത.്
സാധാരണയ്ള്് ലൈന്്്ിലലറ്്റ്
കള്്ക്്്ലക്്ങ്്ള്്ൈിലൈര്ം.
ക്റഞ്്ലചലൈില്്ന്തനവ്ം
ോസ്പ്തീയവ്മായി നിര്്മിക്്ാവ്
ന്്ലൈന്്്ിലലറ്്റാണ്അന്്ഫില്്ര്
രകല്്പ്്ന ലചയ്തിരിക്്്ന്്ത്.
സാധാരണയ്ള്് ലൈന്്്ിലലറ്്റ്ക
െില്്നിന്്്ൈ്യത്യസ്തമായിഒന്്ില
ധികംലരലരകിടത്്ാനാക്ം.
എങ്്ില്ം ഒര് ലഡാക്റ്്ര്്ല്ക്ാ,
ൈ്യക്്ില്ക്ാ അന്്ഫില്് ര്രക
ല്്പ്്നലചയ്തലമാവൈല്്ആപ്

ൈഴിഉരകരണംപ്രൈര്്ത്്ിപ്്ിക്്ാ
നാക്ലമന്്താണ്പ്രല്തയകത.ലരാ

ഗികള്്ക്്് അസ്വസ്്തയ്ണ്്ായാ
ല്്രരസഹായംക്ടാലതലഡാക്റ്്
ലറഅറിയിക്്ാന്ംഅടിയത്്ിരമാ
യി നിര്്ത്്്ൈാന്ം ൈീണ്്്ം പ്രൈ
ര്്ത്്ിപ്്ിക്്ാന്ം സാധിക്്്ലമന്്
താണ്മല്റ്ാര്സൈിലേഷത.
സ്ക്െിലന പ്രതിനിധീകരിച്്്
അന്്ഫില്് രല ോസ്പ്തലമെകെി
ല്ംരല്ങ്ട്ത്്് മികവ്പ്ലര്്ത്്ി
യിട്്്ണ്്്.
അട്ത്്ിലടലറാലൈാര്്ട്്്നിര്്മ്്ാ
ണംഅടക്്മ്ള്്സ്ക്െിലലൈിൈി
ധക്്ാസ്കെില്്രരിേീലനംലനട്
കയ്ം കഴിവ് ലതെിയിക്്്കയ്ം
ലചയ്തതിര്ന്്്.
സ്ക്െിലലഅടല്് ടിങ്്റിങ്ലാ
ൈില്്നിന്്്ലൈന്്്ിലലറ്്ര്്നിര്്മ്്ാ
ണത്്ിനാൈേ്യമായഉരകരണങ്്
ള്് ആല്ൈ മ്പ്്ത്്ടത്്്ള്് അ
ന്്ഫിലില്ന്് ൈീട്്ില്് പ്രിന്്സിപ്്ല്്
എത്്ിച്്്ലകാട്ക്്്കയായിര്ന്്്.
മ്പ്്ത്്ടംല്്ാക്്ല്്ൈീട്്ില്്ഷാലജാ
യ്ലടയ്ംലസാഫിയയ്ലടയ്ംമക
നാണ്അന്്ഫില്്.

പുുസ ് ട ു വിദയുാർഥി അൻഫിൽ
ഷാലോ  താൻ നിർമിചുു
ടവനുുുിലലറുുർ ഉപകരണവമുായി.

പുുസട്ുവിദയുാർഥിയുപട
കരവിരുതിൽനുതനപവനുുുിലലറുുർ

അങ്്മാലി:നയ്്സ്ലരപ്്രഏജന്്്സ്്ലൈലലഫയ
ര അലോസിലയഷന പ്രസിഡന്്്് നിക്സന
ലോമസ്,ലസപ്കട്്റിസാജ്ഏനായിഎന്്ിൈര്
ലടലനത്ത്്ിലലോജി.എം.ലോണഎംഎലഎ
യ്ക്്്ൈിൈിധആൈേ്യങ്്ളഉന്്യിച്്്നിലൈേ

നം നലകി. അൈേ്യ സരൈീസ് കണക്്ാക്്ി
ലോക്ഡൗണആന്ക്ല്യങ്്ള്ംഇനഷ്റന
സ്രരിരക്്യ്ംലഭ്യമാക്്ാനസത്വരഇടലരട
ലഉണ്്ാകണലമന്്്നിലൈേനത്്ിലആൈേ്യ
ല്പ്ട്്്.

പടതുഏജനുുുുമാർകു്ുഇൻഷുറൻസ്പരിരകുുലവണം

കരിമീനു800രുപകടുലകു്ു700
ടപുതിലഷധവുമായിനാടുുുകാർ
രള്്്ര്ത്്ി:ഈസ്്്്റിന്തലല
ന്്ാെിലലരര്മ്്ടപ്്്മാരക്്റ്്ി
ലമീനൈാങ്്ിക്്ാലനത്്ിയ
ൈരക്്്വകലൊള്്ി.കരിമീന
കിലോ800ര്രയ്ംകട്ലക്്്
700ര്രയ്മാണ്ഈടാക്്ിയ
ത്. മീന്കളല്ക്ല്്ാംതീ ൈില
യാലണന്്റിഞ്്ിട്്്ം ആള്ക
ളൈാങ്്ാനതിരക്്്ക്ട്്്കയാ
യിര്ന്്്. നാരന ലചമ്്ീന
450-500ര്രയ്ംച്ടന്300-
350 ര്രയ്ംഈടാക്്ി.മത്്്യ
ങ്്ളക്്്തീൈിലഈടാക്്ിയത
റിഞ്് രരാതിലയത്്്ടരന്്്
ലൊത്പ്രൈര്്ത്്കരായ ലക.
ലകലോഷനക്മാറ്ംലോയി
ക്പ്്ക്്ാട്്്ം ഇൈിലടലയത്്ി
പ്രതിലഷധിച്്്.അമിതൈിലയി
ലലനരിയക്റവ്ൈര്ത്്ാന
ഇടരാട്കാര തയ്്ാറാലയങ്്ി

ല്ം ൈിൈരം ധരിപ്്ിച്്തില്ന്്
അടിസ്്ാനത്്ില രള്്്ര്
ത്്ിഎസ്ഐയ്ലടലനത്ത്വ
ത്്ിലലത്്ിയ ലൊലീസ് സം
ഘംൈിലപ്്നക്്ാരക്്്താക്്ീ
ത്നലകിയതിലനത്ടരന്്്ൈി
ലക്റച്്്ൈിലക്്ാനതയ്്ാറാ
ക്കയായിര്ന്്്.
നഗരസഭയ്ലട അധീനത
യില്ള്്മാര്്ക്്റ്്്കെില്്ലോ
ക്്് ഡൗണ്് നിയപ്ത്്ണങ്്ള്്
ലംഘിച്്് കച്്ൈടം. ലോപ്്്ംര
ടി,ലൊെക്്ണ്്ം  ലരര്മ്്ടപ്്്
മാരക്്റ്്്കെിലാണ്  നിയപ്ത്്
ണങ്്ളലംഘിച്്്ജനംതിങ്്ി
ക്്്ട്ന്്്.ലരര്മ്്ടപ്്്മാര്്ക്്
റ്്ില്്  പ്ലരല്ച് 5ന് ആരംഭി
ക്്്ന്്മത്്്യലലലത്്ിലരങ്്്
ലൊള്്ാനാണ് നാട്്്കാര എ
ത്്ില്ച്ര്ന്്ത്.

കാൻുുസർുുലോഗികളുുകു്ു
ലസവനവുമായികയുാൻുുകയുുർുു
ലൊച്്ി:ക്യാന്്ക്യ്ര്്ഫൗല്ണ്ഷന്്ലോക്ഡൗണ്്സമയത്്്
കാന്്സര്്ലോഗികള്്ക്്്അൈേ്യമര്ന്്്എത്്ിച്്്നല്്കാ
ന്്രംഗത്്്.കാന്്സര്്മ്ന്്ക്ട്്ികണ്്്രിടിക്്്ന്്തിന്ംലന
രല്ത്ചികിത്്ലഭ്യമാക്്്ന്്തിന്ംസൗജന്യമാല്മ്പ്ഗാം
സൗകര്യംഉള്്ല്പ്ലടൈിൈിധസ്്ലങ്്െില്്ലോധൈത്കര
ണക്യാംപ്കള്്നടത്്്കയ്ംഅത്ൈഴികാന്്സര്്ലോഗം
തടയ്ന്്തിന് പ്രൈര്്ത്്ിക്്്കയ്മാണ് ക്യാന്്ക്യ്ര്് ഫൗ
ല്ണ്ഷന്്ലചയ്്്ന്്ത്.
ലോക്ഡൗണ്്സമയത്്്കാന്്സര്്ലോഗികള്ലടകാരയ്ത്്ി
ല്്പ്േദ്്ക്്്റവ്ംഅൈര്്ക്്്ലൈണ്്ിൈര്ന്്ചികിത്്യില്ം
മര്ന്്്കള്്ലഭ്യമാക്്്ന്്തില്്ൈര്ന്്ബ്ദ്്ിമ്ട്്്ംസംൈ
ന്്ിച്്റില്പ്ര്്ട്്്കള്്പ്േദ്്യില് ലരട്്തിന്ലറഅടിസ്്ാന
ത്്ിലാണ്ഇങ്്ലനലോര്ലസൈനത്്ിന്ക്യാന്്ക്യ്ര്്ഫൗ
ലണ്്ഷന്്മ്ന്്കലയ്്ട്ക്്്ന്്ത.്കയ്ാന്്സര്്ചികിത്്യില്്ക
ഴിയ്ന്്ലോഗികള്്ക്്്മര്ന്്്കള്്ത്ടര്്ന്്്ംകഴിലക്്ണ്്താ
യിട്്്ള്്ത്ലൊണ്്്ംഅത്്രം മര്ന്്്കള്ലട ലഭ്യതയില്്
ലോക്ഡൗണ്്കാരണംക്റവ്ൈന്്ിട്്്ള്്തായിഅറിഞ്്
തിനാല്ംഎറണാക്െംജില്്യിലലഗൈണ്്ലമനറ്്ലോസര്ി
റ്്ല്കെില്്ചികിത്്യില്്കഴിഞ്്ിര്ന്്നിര്്ധനരായക്യാ
ന്്സര്്ലോഗികള്്ക്്്അൈേ്യമര്ന്്്കള്ലടലഭ്യതക്റവ്
ല്ണ്ങ്്ില്്അത്എത്്ിച്്്നല്്കാന്്രരമാൈധിപ്േമിക്്്ന്്
താലണന്്്ക്യാന്്ക്യ്ര്്ഫൗല്ണ്ഷന്്ഭാരൈാഹികള്്അറി
യിച്്്.ആൈേ്യമ്ള്്ൈര്്ക്്്7025003335എന്്നമ്്റില്്ൈ
ന്്ല്പ്ടാവ്ന്്താണ്.

മഖുയുമനതുുുിയടുെ ദരുിതാശവുാസ നിധിയിലലകുു് ആനനുു്
ഓയിൽ ഇൻഡസന്െുീസ ് നൽകനുുു സംഭാവന മാടനജിംഗു
ഡയറകറുുുർ െി.വി.അനിയനിൽ നിനുു്  സി.ടക. ആശ
എംഎൽഎ ഏറുുുവാങുുുനുുു.

ദുരിതാശവുാസം-മാതുകയായി
ആനനു്ുഓയിൽഇൻഡസട്ടുീസ്

വികലാംഗപപൻഷൻദുരിതാശവുാസ
നിധിയിലലകു്ുനൽകിഇർഫാൻ
ലൊച്്ി:ലൊൈിഡ്കാലത്്്തന്്ാലാക്ംൈിധംനാടിലനസ
ഹായിച്്്ഇരഫാന.തനിക്്്ലഭിച്്അഞ്്്മാസല്ത്ൈിക
ലാംഗലരനഷനത്കമ്ഖ്യമപ്ത്്ിയ്ലടദ്രിതാേ്വാസനിധി
യിലലക്്്നലകിമാത്കയായിരിക്്്കയാണ്ലൊച്്്മിട്
ക്്നഇരഫാനസക്്ീര.രിതാവ്മായികലക്ല്പടറ്്ിലലനരി
ല്ട്ത്്ിരണംജില്്ാകലക്റ്്രഎസ്.സ്ഹാസിന്വകമാറി.
കെമലേരിൈിമ്ക്്ിസ്ലരഷ്യലസ്ക്െിലാണ്രതിനാല്
കാരനായഇരഫാലന്്്രഠനം.ഏല്രരാതാെംസവ്ലേേികൊ
യസക്്ീറില്ന്്യ്ംസ്നിതയ്ലടയ്ംമകനാണ്.

ഇർഫാൻ ജിലുുാ കലകറുുുർ സഹുാസിന ുപണം കകമാറനുുുു 

അമിതവില:ഏഴു
വയുാപാരികളുുകു്ുപിഴ
വൈപ്്ിന്്: ലോക്ഡൗണ്് മ്തലലട്ത്്്ൈില
ൈിൈരരട്്ികപ്രേര്്േിപ്്ിക്്ാലതയ്ള്്ൈില്്പ്്
നയില്ലട ഉരലോക്്ാക്്ലെ ച്ഷണം ലച
യ്തഏഴ്ൈ്യാരാരികള്്താല്ക്്്തഹസില്്ോ
റ്ംസല്ല്ഓഫിസറ്ംസംഘവ്ംനടത്്ിയമി
ന്്ല് രരിലോധനയില്്ക്ട്ങ്്ി.
കച്്ൈടക്്ാര്്ലൊള്്നടത്്്ന്്്ലൈന്്്ര
രാതിഉയര്്ന്്സാഹചര്യത്്ിലാണ്വൈപ്്ി
നില്് ലൊച്്ി തഹസില്്ോര്് ലക.ലജ.ലോമ
സ്ംതാല്ക്്്സവ്ല്ഓഫിസര്്എസ്.ലോഭ
യ്ലടയ്ംലനത്ത്വത്്ില്ള്്സംഘംമിന്്ല്്
രരിലോധനക്്്ഇറങ്്ിയത്.
ൈിലൈിൈരപ്്ട്്ികപര്േര്്േിപ്്ിക്്ാലതയ്ംൈി
ലലരഖല്പ്ട്ത്്ാലതയ്ംൈില്്പ്്നനടത്്ിയ
എടൈനക്്ാട് ലമഖലയിലലഏഴ് ൈ്യാരാരിക
ള്്ക്്്രിഴച്മത്്ി.അതിനിലടരഞ്്ായത്്്
വലസന്്സ്ഇല്്ാലതപ്രൈര്്ത്്ിച്്സ്്ാരന
ല്ത്യ്ംകല്ണ്ത്്ിരിഴച്മത്്ി.
എെങ്്്ന്്പ്്്ഴരഞ്്ായത്്ിലലൈെപ്്്കൈല
യില്്ലൊത്നിരത്്ിലലരച്്ക്്റിൈില്്പ്്ന
ക്്ാലരലൊലീസില്ന്്സഹായല്ത്ലടൈേ
ങ്്െിലലക്്്ഒഴിപ്്ിച്്്.
ലൊൈിഡ്പ്രതിലോധപ്രൈര്്ത്്നങ്്ള്്ക്്
ലൊട്്മ്ണ്്ാക്ന്്ആള്്ക്്്ട്്ംസ്ഷ്്ിക്്്ന്്ത്
േിക്്ാര്്ഹമായിരിക്്്ലമന്്്ം ഉല്േയാഗസ്്ര്്
ൈഴിലോരക്്ച്്ൈടക്്ാര്്ക്്് മ്ന്്റിയിപ്്് ന
ല്്കി.

ആലവുയിൽ അറസുുുുിലായ വയുാജവാറു്ു സംഘം.
ആലുവയിൽവയുാജവാറു്ു
സംഘംഅറസുുുുിൽ
ആല്ൈ:ൈ്യാജൈാറ്്്സംഘങ്്ളല്ക്തിലരആല്ൈലറഞ്്്
എക്വസസിലന്്്ലൊരാട്്ംത്ടര്ന്്.്ആല്ൈകീഴമ്ാട്-ത്
ലാപ്്ാടംലോഡിലരാണ്്നലചരിയില്ള്്ൈീട്്ിലചാരായം
ൈാറ്്ിയതിന്ൈീട്്്ടമസ്്നസ്ലരഷ്എന്്്ൈിെിക്്്ന്്ലകെ
പ്്ന(51),ൈിൈിധഅബ്കാരിപ്കിമിനലലകസ്കെിലലപ്ര
തിയായക്ട്്മലശ്്രിഅമ്്ാട്്്ൈീട്്ിലഅനിഎന്്്ൈിെിക്്്ന്്
സനിലക്മാര(42),സഹായികൊയക്ട്്മല്ശ്രികരയില
ലൊലതലിപ്്റമ്്ിലൈീട്്ിലലജയിംസ്എന്്്ൈിെിക്്്ന്്സ്
പൈ്ഹ്്ണയ്ന(42),കീഴമ്ാട്-ത്ലാപ്്ാടംലോഡിലകല്്ായില
ൈീട്്ിലരാലജഷ്(32)എന്്ിൈലരചാരായംൈാറ്്ില്ക്ണ്്ിരി
ക്്്ന്്തിനിലടആല്ൈലറഞ്്്എക്വസസ്ഇനസ്ലരക്റ്്
രടി.ലക.ലോരിയ്ലടലനത്ത്വത്്ിലകസ്്്്ഡിയിലഎട്ത്്
ത്.ഇൈര്ലടരക്്ലനിന്്്രണ്്്ലിറ്്രചാരായവ്ംചാരായം
ൈാറ്്്ന്്തിന്ഉരലോഗിക്്്ന്്170ലിറ്്രൈാഷ്ം,സ്്്്ൗവ,്ഗ്്ാ
സ്്്ക്റ്്ിഎന്്ിൈഅടക്്മ്ള്്ൈാറ്്്രകരണങ്്ള്ംരിടില്ച്
ട്ത്്്.ഈസ്്്്ര,ൈിഷ്ൈിലേഷേിൈസങ്്െിലലഉരലോഗ
ത്്ിനായിേരക്്രയ്ംമറ്്്ധാന്യങ്്ള്മിട്്്രാകല്പ്ട്ത്്ി
യൈാഷ്ൈീട്്ിലലഅട്ക്്െയിലൈച്്്ൈാറ്്ിചാരായംഎട്
ക്്്ന്്തിനിലടനാലൈരസംഘംവകല്യ്ലടരിടിക്്ല്പ്ട്
കയായിര്ന്്്.നിലൈിലലഅബ്കാരിനിയമപ്രകാരംചാരാ
യംൈാറ്്്ന്്ത്10ൈരഷലത്്തടവ്ംഅലല്്ങ്്ില1ലക്്ംര്
രരിഴലോഅല്ല്ങ്്ിലരണ്്്ംക്ടിലഭിക്്ാവ്ന്്ക്റ്്മാ
ണ്.ലോക്ഡൗണമ്ലംമേ്യംലഭിക്്ാനമറ്്്മാരഗങ്്െില്്ാ
ലതൈന്്ലോലടയാണ്ചാരായംൈാറ്്ാനആരംഭിച്്ലതന്്്
പ്രതികലെലോേ്യംലചയ്തതില്ലടൈ്യക്്മായതായിഇന
സ്ലരക്റ്്രടി.ലക.ലോരിഅറിയിച്്്.പ്രതികലെ14േിൈസ
ല്ത്ക്്്റിമാന്്്്ലചയ്ത്.

മുവാറുുുപുഴയിൽുു
പഴകിയമതുുുയംപിടികുടി
മ്ൈാറ്്്പ്ഴ:മ്ൈാറ്്്പ്ഴയില്ംസമീര പ്രലേേങ്്െില്ംമ
ത്്്യൈില്്പ്്നകടകെില്്രഴകിയമത്്്യങ്്ള്്ൈില്്പ്്നനട
ത്്്ന്്്ലൈന്്രരാതിലയത്ടര്്ന്്്ഭക്്്യസ്രക്്ാ,ആലോ
ഗ്യൈക്പ്്്ഉല്േയാഗസ്്ര്ലടലനത്ത്വത്്ില്്നടത്്ിയരരി
ലോധനയില്് ലരഴയ്ക്്ാപ്്ിള്്ിയില്് നിന്്്ം രഴകിയ മ
ത്്്യംരിടിക്ടി.ലരഴയ്ക്്ാപ്്ിള്്ിയില്്പ്രൈര്്ത്്ിക്്്ന്്മീ
ന്്കടയില്്നിന്്്ംരഴകിയച്ര,ലകരഇനത്്ില്്ലരട്്150-
കിലോമീന്്രിടിലച്്ട്ത്്്നേിപ്്ിച്്.്ലരഴയക്്്ാപ്്ിള്്ിയില്്
പര്ൈര്്ത്്ിക്്്ന്്ഇറച്്ികടകെില്ംലൈക്്റികെില്ംകമ്്യ്്
ണിറ്്ികിച്്ന്കെില്ംരരിലോധനനടത്്ി.

കിചുുണിലലകു്ു
സംഭാവന

വൈപ്്ിന്്:ലകരെലൊണ്്പ്ഗ
സ്(എം)വൈപ്്ിന്്നിലോജ
കമണ്്ലംകമ്്ിറ്്ിലക.എം.
മാണിയ്ലട ചരമൈാര്്ഷിക
േിനത്്ില്്ഞാറക്്ല്്കമയ്്
ണിറ്്ികിച്്ണിലലക്്്ധനസ
ഹായം നല്്കി. പ്രസിഡന്്്്
സാജ്ലമനാല്ച്രി,രഞ്്ായ
ത്്് പ്രസിഡന്്്് ഷില്്ഡ റി
ലൈരക്്്ത്കവകമാറി.എ.
ടി.ആന്്്ണി, ൈിമല്്ൈാബ്,
അര്ണ്്,രഞ്്ായത്്്വൈ
സ് രസിഡന്്്്എ.രി ലാല്,
ലസപ്കട്്റി ലക.എച്്്.റ്ൈീന
,ൈിമല്് ൈാബ്,അര്ണ്്,
അംഗങ്്ൊയ ലോരാലക്
ഷണ്ന്്,മണിസ്ലരപദ്്്ന്്എ
ന്്ിൈര്്സംൈന്്ിച്്്.ൈാങു്ു

ധനസഹായം
വൈപ്്ിന്്: ക്ഴ്പ്്ിള്്ി ര
ഞ്്ായത്്് കമ്യ്ണിറ്്ി കിച്്
ണിലലക്്്ക്ഴ്പ്്ിള്്ിസര്്ൈീ
സ് ൈാങ്്് ധനസഹായം ന
ല്്കി. ൈാങ്്ില്് നടന്് ചട
ങ്്ില്് പ്രസിഡന്്്് എം.സി.
സ്നില്്ക്മാര്്,രഞ്്ായത്്്
പ്രസിഡന്്്് രജിതസജീൈന്
ത്കവകമാറി.
വൈപ്്ിന്്: ലരര്മ്്ിള്്ി
സഹകരണൈാങ്്്ഞാറക്്
ല്്കമയ്്ണിറ്്ികിച്്ണിലലക്്്
ധനസഹായംനല്്കി.ൈാങ്്്
പ്രസിഡന്്്്  ലക.എസ്. കി
ലോര്്ക്മാര്്, രഞ്്ായത്്്
പ്രസിഡന്്്്ഷില്്ഡറിലൈര
ക്്് ത്ക വകമാറി.ലക.എ
സ.്കിലോര്്ക്മാര്്രഞ്്ായ
ത്്്പ്രസിഡന്റ്ഷില്്ഡറി
ലൈരക്്്ത്കവകമാറി.

ൈാരുുലോടുുലലറുുുുരുു
റംുസീലുുവെയതുു

മട്്ാല്ഞ്രി: ലോക് ഡൗണ്്
നിര്്ലേേം മറികടന്്്അന
ധിക്തമായിമേ്യംൈിറ്്ലോ
ര്്ട്്്ലൊച്്ിയിലലൈാര്്ലോ
ട്്ലില്ന്്മേ്യംസ്ക്്ിക്്്ന്്
ല്റ്്്ര്്റ്ംഎക്വസസ്സീ
ല്് ലചയ്ത്.ലോര്്ട്്് ലൊച്്ി
നമ്്ര്് 18 ലോട്്ലിലലമേ്യം
സ്ല്റ്ര്് ലചയ്്്ന്് റ്മാണ്
സീല്്ലചയ്തലതന്്്ലൊച്്ി
എക്വസസ് സര്്ക്്ിള്് ഇ
ന്്സ്ലരക്റ്്ര്് ടി.എസ്േേി
ക്മാര്് രറഞ്്്.ലോര്്ട്്്
ലൊച്്ിയിലലൈാര്്ലോട്്ല്
കെില്്അനധിക്തമായി മ
േയ്ംൈില്്ക്്്ന്്തായി മാധയ്മ
ങ്്ള്് റിലൊര്്ട്്് ലചയ്തിര്
ന്്്.ഇതിലന ത്ടര്്ന്്് എ
ക്വസസ്രരിലോധനനട
ത്്്കയ്ംല്റ്്്ര്്റ്ംസീല്്
ലചയ്്്കയ്മായിര്ന്്്.

ബപനാപുുിൾ
െലഞു്ു

ത്പ്്്ണിത്്്റ: ലൊലോണ
രടരന്്് രിടിച്് സാഹചര്യ
ത്്ിലകയറ്്്മതിഅടക്്മ്
ള്്ൈിരണനസാദ്്്യതകള
തീരത്്്ം ഇല്്ാതായ വര
നാപ്്ിള കരഷകലര സഹാ
യിക്്്ന്്തിനായി സംസ്്ാ
നസരക്്ാരില്ന്് ലനത്ത്വ
ത്്ിലവരനാപ്്ിളചലഞ്്്
നടത്്ി.ചലഞ്്ില്ന്്ഭാഗമാ
യി ൈിെലൈട്പ്്്നടത്്ിയ
വരനാപ്്ിളക്ഷിൈക്പ്്ി
ല്ന്് ലനരിട്്്ള്്  ലമലലൊട്്
ത്്ിലജില്്യിലലൈിൈിധറ
സിഡനസ്അലോസിലയഷ
ന്കെില്ലടൈിരണനംനട
ത്്്കയാണ്.അതില്ന്്ഭാഗ
മായിത്പ്്്ണിത്്്റലോരട്്്
അലയനസ്റസിഡനസ്അ
ലോസിലയഷനിലല ക്ട്ം
ൈാംഗങ്്ളക്്ായിഇന്്ലല
സംസ്ക്തസ്ക്ളഅങ്്ണ
ത്്ിലക്ഷിൈക്പ്്ില്ന്്സ
ഞ്്രിക്്്ന്്ൈിരണനൈാഹ
നത്്ില എത്്ിച്് 375കി
ലോ വരനാപ്്ിള എനഎ
ഫ്ആരഎ. പ്രസിഡന്്്് ൈി
ലൊദ്ഏറ്്്ൈാങ്്ി.വരനാ
പ്്ിളൈിതരണംൈാരഡ്കൗ
ണസിലര േൈരിഗിരീേന
നിരൈഹിച്്്.അലോസിലയ
ഷനഭാരൈാഹികൊയൈി.എ
സ്.എസ്.രിള്്, എ.രി.സ
ല്ത്ഷ്എന്്ിൈരലനത്ത്വം
നലകി. വിഭവങുുൾ

ബകമാറി
ത്പ്്്ണിത്്്റ:നഗരസഭയ്
ലട ലനത്ത്വത്്ില നടത്്്
ന്് കമ്യ്ണിറ്്ി കിച്്ണിലല
ക്്് ലകരൊ ലൊലീസ് അ
ലോസിലയഷന ആംഡ്
ലൊലീസ് ഒന്്ാംൈറ്്ാലിയ
നജില്്ാകമ്്ിറ്്ിനലകിയര
ലചരക്്്,രച്്ക്്റിൈിഭൈങ്്
ളകമാണ്്ന്്്് ലോ:വൈഭവ്
സക്ലസനഎം.സ്വരാജ്എം
എലഎയ്ക്്്വകമാറി.നഗ
രസഭാഅദ്്യ്ക്്ചപദ്്്ികാലേ
ൈി,വൈസ് ലചയരമാന ഒ.
ൈി.സലിം,നഗരസഭാലസപ്ക
ട്്റിഅഭിലാഷ്ക്മാര, ലക.
ഷിബ്രാജ്,സ്ജിത്്്,എന.
സി.രാജീവ്, മധ്.ൈി, അര്
ണഅലോക്എന്്ിൈരര
ല്ങ്ട്ത്്്. പചുുകുുറികിറു്ു
വിതരണംവെയതുു

ഏല്ര: നഗരസഭ ഒമ്്താം
ൈാരഡ്ഈല്സ്്്ണ റസിഡ
നസ് അലോസിലയഷല്ന്്
ലനത്ത്വത്്ിലൈാരഡിലല
300 ഓെംക്ട്ംൈങ്്ളക്്്
രച്്ക്്റികിറ്്്ൈിതരണംന
ടത്്ി. ഏല്ര എസ്എച്്്ഒ
ആര.മലൊജ്രച്്ക്്റികിറ്്ി
ലന്്്ൈിതരലോദഘ്ാടനംനി
രൈഹിച്്്.ൈാരഡ്കൗണസി
ലരലഷറിനസാറ്്ണരി.ൈി.
രാലജഷ്,എം.എ.അബ്്്ലക
രീം, കണൈീനര ലോഹനന
ത്ടങ്്ിയൈര രല്ങ്ട്ത്്്.
ഭാരൈാഹികള്ലട ലനത്ത്വ
ത്്ില കിറ്്് ൈീട്കെിലഎ
ത്്ിച്്്നലകി.

നാടുകടതുുിയയുവാവു
ബൈകുുിലുുചുറുുവവ
പിടിയിലായി
വൈപ്്ിന്്: കാപ്് നിയമപ്രകാ
രംനാട്കടത്്ിയയ്ൈാവ്ചട്്ം
ലംഘിച്്്നാട്്ിലലത്്ിലോക്്്
ഡൗണ്് കാലത്്് സ്ഹ്ത്്ി
ലൊപ്്ംവൈക്്ില്്കറങ്്ലൈ
മ്നമ്്ം ലൊലീസ് രിടിയിലാ
യി. ലചറായി ലൊട്ലേരിൈി
ന്ലക.സത്യന്്(27)ആണ്രി
ടിയിലായത്.ഇയാള്്ല്ക്പ്്ംഒ
പ്്ംസഞ്്രിച്്ലചറായിസ്വലേ
േിആഷിക് (28)എന്്യാലെ
യ്ംലൊലീസ്കസ്്്്ഡിയിലലട്
ത്്്.ഒമ്്ലോെംപ്കിമിനല്്ലക
സ്കെില്്പ്രതിയായൈിന്ൈി
ലന2019 ആഗസ്്്്ില്്ഡിഐ
ഡിയ്ലട ഉത്്രവ് പ്രകാരമാ
ണ്നാട്കടത്്ിയത്.കാപ്്നി
യമം ലംഘിച്്തിന്ം രകര്്ച്്
ൈ്യാധി തടയല്് നിയമപ്രകാര
വ്ം ലകലസട്ത്്തായി മ്ന
മ്്ം സിഐഎ.എ.അഷറഫ്
അറിയിച്്്.
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സഹായം
അനുവദികുുണം
മാള:പര്കദശിക രപത്പര്വര്്ത്്
കര്്ക്്്ംവിതരണഏജനറ്്മാ
ര്്ക്്്ംസഹായംഅന്വദിക്്
ണറമന്്്അഡവ്:വി.ആര്്സ്നി
ല്്ക്മാര്്എംഎല്്എനികവദ
നത്്ില്റട മ്ഖയ്മപന്്്ികോട്
ആവശയ്റപ്്ട്്്.പര്കദശികരപത്
പര്വര്്ത്്കര്്കക്്രപത്വിതര
ണക്്ാര്്ക്ക്യാറൊര്വിധ
കക്്മരധ്്തികള്് നിലവില്്ാ
ത്്തിനാല്് ബ്ധ്്ിമ്ട്്്കള്്
കനരിട്റണ്്ന്്്ം സാമ്ഹിക
അകലം രാലിക്്്ന്്തിനാല്്
രപത്വരിസംഖയ്കൊലം്രിരി
റച്്ട്ക്്ാന്് സാധിക്്്ന്്ില്്
റയന്്കാരയ്വം്നികവദനത്്ി
ല്്സ്െിപ്്ിച്്ിട്്്ണ്്്.ആതിനാ
ല്്സാമ്്ത്്ികസഹായവം്ല
ളിത വായര്ാ രധ്്തികളം്
റോണ്്്വരണറമന്്് മ്ഖയ്മ
പന്്്ിക്്് നല്്കിയ നികവദന
ത്്ില്്ആവശയ്റപ്്ട്്ിട്്്ണ്്്.
സംഭാവനതചയുതു
വടക്്ാകഞ്്രി: ക്ല്ക്്് മള്്ട്്ി
രര്്പ്്സ് കോ-ഓപ്്കെറ്്ീവ്
റോലസറ്്ികോവിഡ-്19മ്
ഖയ്മപന്്്ിയ്റട ര്രിതാശവ്ാസ
നിധിയികലക്്്5,19000/ര്ര
യം്, നഗരസഭ, റതക്്്ംകര,
കവല്ര്്എന്്ീരഞ്്ായത്്്ക
ളിറലകമ്്്യ്ണിറ്്ി കിച്്ണ്ക
ളികലക്്്4000കികോഅരിയം്
സംഘംപര്സിഡണ്്്ഇറകദി
വാകരന്് , മപന്്്ിഎ സി റോ
യത്ീന്ലകമാെി.

ഭകുുുയവസ്തുകുുളുു
വിതരണംതചയുതു
എര്മറപ്്ട്്ി:കോക്്്ഡൗണില്്
പര്തിസന്്ിയിലായ ക്ടം്ബ
ങ്്ള്്ക്്്ഭക്്്യവസത്്ക്്ള്്വി
തരണംറെയത്്വാട്സ്ആപ്
പര്്പ്്്മാത്കയായി.കക്ങ്ട്
രഞ്്ായത്്ിറലരാപഷ്്്ീയപര്വ
ര്്ത്്രം്ജനപര്തിനിധികളം്
റൊത്ജനങ്്ളം്ഉള്്റപ്്ട്ന്്
പര്്പ്്ായജനരക്്മാണ്പര്്പ്്ാ
ണ്കവെിട്്പര്വര്്ത്്നംകാഴെ്
റവച്്ത.്രഞ്്ായത്്ിറലരതി
റനട്്്വാര്്ഡിറലന്െില്്രരം
ക്ടം്ബംങ്്ള്്ക്്ാണ്  ഭക്്്യ
കിറ്്്കള്്വിതരണം  റെയത്
ത.്എം.രി.െഫീക്്്തങ്്ള്്,ഫ
പക്്ധ്്ീന്് റവള്്െക്്ാട,്എ.എ
ച്്്.ഹസ്്ന്്ക്ട്്ി,റഷക്്ീര്്റവ
ള്്കത്്രി,സി.രി.ആലിക്ട്്ി,
ഷാജ്ധ്്ീന്് രരപ്്്,  തൗഫീഖ,്
ഷംസരന്്ിത്്ടം,റഷഫിക്്്മ
രത്്ംകോട,്അഷെഫ്എന്്ി
വര്്കനത്തവ്ംനല്്കി.
അറസുുുുുതചയുതു

വടക്്ാകഞ്്രി: മന്ഷയ്ാവകാ
ശകമ്്ീഷനംഗറമന്്്വിശവ്സി
പ്്ിച്്്ആള്്മാൊട്്ംനടത്്ിമ്
ള്്്ര്്ക്്രയില്്വിവിധകടകളി
ല്്നിന്്്ംനിരവധിഉല്്പ്്ന്്
ങ്്ള്് കരസ്്മാക്്ി മ്ങ്്ിയ
സമാനമായകകസില്്രട്്ാമ്്ി
സവ്കദശിറയ വടക്്ാകഞ്്രി
റൊലീസ്അെസ്്്്്റെയത്.്ര
ട്്ാമ്്ിപ്ത്്ന്്രീടികയില്്എ
എംമ്സത്ഫ (48) റയയാണ്
അെസ്്്്്റെയത്ത.്മ്ള്്്ര്്ക്്ര
യില്്രിറകഎംകറ്്്്ഴ്സില്്
റോകോകാെില്്,പര്സിഡണ്്്
ഓഫ് ഹയ്്മന്് ലെറ്്് ഓര്്ഗ
ലനകസഷന്് എന്് കോ
ര്്ഡം്,ഐഡനെ്ിറ്്ികാര്്ഡം്
ത്ക്്ികടകളില്്നിന്്്ംസാ
ധനങ്്ള്്വാങ്്ിതപന്്്പ്ര്്വ്്ം
മ്ങ്്്കയാണ്രതിവ.്സമാന
കകസില്് രഴയന്്്ര്് റൊലീ
സിനറ്െരിടിയിലായിസബ്്്ജ
യിലില്് െിമാന്്ഡില്് കഴിയ
റവയാണ്വടക്്ാകഞ്്രിറൊ
ലീസ്സബ്്്ജയിലിറലത്്ി പര്
തിറയഅെസ്്്്്റെയത്ത.്

സമുഹ
അടുകുുളകളുുകുു്
ഇനിരുേമാറുും
ഇരിങ്്ാലക്്്ട: കോക്്്ഡൗ
ണിനറ്െരശ്്ാത്്ലത്്ില്്ത
കദ്്ശസ്്ാരനങ്്ളില്്ത്ടങ്്ി
യസമ്ഹഅട്ക്്ളകള്്ക്്്ഇ
നി ര്ര മാറ്്വം് . സര്്ക്്ാരി
റ്്്'വിശപ്്്രഹിതകകരള'ന
യത്്ിറ്്്ഭാഗമായിഎല്്ാത
കദ്്ശസ്്ാരനങ്്ളിലം്ജനകീ
യ കോട്്ല്് ത്െക്്്വാനാണ്
നിര്്കദ്്ശം.ക്ടം്ബപശ്ീയ്മായി
സഹകരിച്്ാണ്ജനകീയകോ
ട്്ല്കള്്ത്െകക്്ണ്്ത.്ഇതിന്
ള്്രശ്്ാത്്ലസൗകരയ്ംഏ
ര്്റപ്്ട്കത്്ണ്്ത്തകദ്്ശസ്്ാ
രനങ്്ളാണ.്ജനകീയകോട്്
ലില്്ഇര്രത്ര്രയാണ്ഊ
ണിന്ഈടാക്്്ക. രാഴ്സല്്
ആയിനല്്കാന്്അഞ്്്ര്ര
അധികംനല്്കണം.ജനകീയ
കോട്്ല്കള്്വര്ന്്കൊറടഭ്
രിഭാഗംസമ്ഹഅട്ക്്ളകള്
റടയം്പര്വര്്ത്്നംനിശ്്ലമാ
കം്.സ്കൊണ്്സര്്മാര്റടസ
ഹായത്്ാല്്പര്വര്്ത്്ിക്്്ന്്
സമ്ഹ അട്ക്്ളകള്് ത്ട
ര്്ന്്്ം ഉണ്്ാകയക്്്ം.സമ്ഹ
അട്ക്്ളകള്്ക്്്ബദലായിര
ലയിടത്്്ംസമാന്്രഅട്ക്്
ളകള്്ത്ടങ്്ിയിര്ന്്്.

മാള:റസയില്്സ്മാകനജര്റട
രക്്ല്്നിന്്്ംവഴിയാപത്ക്്ി
ടയില്്20,000ര്രനഷ്്റപ്്ട്്
തായിരരാതി.മ്ന്്്രീടികയി
ല്്നടത്്റപ്്ട്ന്്മര്ന്്്റോ
ത്് കച്്വട സ്്ാരനത്്ി
നറ്െറസയില്്മാകനജര്്ശിവ
ശക്്രന്്രക്്ല്്നിന്്്മാണ്
കഴിഞ്്6ന്രണംനഷ്്റപ്്ട്്
ത.് കരിങ്്ാച്്ിെ വഴി മാളയി
കലക്്് വാഹനത്്ില്് വര്
ക്പ്ള്് ക്ന്്ത്്്കാട് വച്്ാ
ണ്രണംനഷ്്റപ്്ട്്ത.്
എന്്ാല്് മാളയില്്എത്്ിയ
കപ്്ഴാണ്രണംനഷ്്റപ്്ട്്വി
വരംഇയാള്്അെിയ്ന്്ത.്ഉട
ന്് തറന്് കോഡില്റട കോ
ക്്ിക്ന്്ത്്്കാട്എത്്ിയ
കപ്്ള്്500ര്രയ്റടകോട്്്വ
ഴിയില്്നിന്്്ംലഭിച്്്.കോഡി
ന് സമീരത്്് നിന്്ിര്ന്്യാ
കോട് കാരയ്ം രെഞ്്കപ്്ള്്

നീലഷര്്ട്്്ഇട്്യാള്്നീലലബ
ക്്ില്്വന്്്നഷ്്റപ്്ട്്ത്തറ്്്
രണമാറണന്്് രെഞ്്് കോ
ഡില്്കിടന്്കോട്്്കള്്രറ്
ക്്ിഎട്ത്്് റോണ്്് കൊയ
തായിരെയ്കയ്ണ്്ായി.താ
നാണ്അത് രറ്ക്്ി റോട്
ത്്റതന്്്ംഇയാള്്രെഞ്്്.
അട്ത്്വീട്്ിറലസിസിടിവി
രരികോധിച്്തില്്നിന്്്ംഇ
യാള്്രെഞ്്ത്സതയ്മാറണ
ന്്്ം കോധയ്റപ്്ട്കയ്ണ്്ാ
യി.സിസിടിവിദ്ശയ്ങ്്ള്്സ
ഹിതംമാളറൊലീസില്്രരാ
തി നലക്ിയിട്്്ണ്്്. വാഹന
റത്്ക്െിച്്്ക്ട്തല്്വയ്ക്്
ത വര്ത്്ാനായി രരിസര
റ്ത്മറ്്്സിസിടിവിദ്ശയ്ങ്്
ളം് രരികോധിച്്് വര്കയാ
റണന്്്ംരണംഎട്ത്്വയ്
ക്്ിറയ ഉടന്് രിടിക്ട്റമ
ന്്്ംമാളറൊലീസ്രെഞ്്്

ക്ന്്ംക്ളം: വിളറവട്പ്്ിന്
രാകമായമ്ന്്്റ്കികോയി
കലറെറവള്്രിക്്കോഷണം
കൊയതായിരരാതി.ച്ണ്്ല്്
രഞ്്ായത്്ിറല ആയമ്ക്്്
പ്ലിച്്ക്്ാട്്്രാടകശഖരത്്ി
റല ക്ഷിയിടത്്ില്് നിന്്ാ
ണ് കഴിഞ്് ദിവസം രാപത്ി
റവള്്രിക്്കോഷണംകൊയ
ത.്അഞ്്്റസനറ്്സ്്ലത്്്
ക്ഷിയിെക്്ിയ റവള്്രിക്്
യാണ്വിളറവട്പ്്ിന്ദിവസ
ങ്്ള്് മാപത്ം കശഷിറക്് കോ
ഷണംകൊയത.്മികച്്യ്വ
കര്്ഷകന്ള്് പ്രസ്ക്്ാര
ത്്ിനര്്ഹനായ ലതക്്ാട്്ി
ല്് സതയ്ന്് എന്് കര്്ഷക
നറ്െക്ഷിയിടത്്ില്്നിന്്ാ
ണ് റവള്്രിക്് കോഷണം
കൊയിട്്്ള്്ത.്കാലങ്്ളായി
ക്ഷിറെയത്ിര്ന്്സതയ്ന്്
കോഗ ബാധിതനായ കശഷം
കഴിഞ്്ക്െച്്് വര്്ഷങ്്ളാ

യി ക്ഷി റെയത്ിര്ന്്ില്്.
ഈ വര്്ഷം സകോദരനറ്െ
സഹായക്ത്റടയാണ് കോ
ഗാവസ്്കള്്ക്്ിടയിലം് ക്
ഷിയിെക്്ിയത.്ഒന്്രഏക്്
െില്് 5 റസനെ്ില്് റവള്്രി
യം്,ബാക്്ിസ്്ലത്്്രയറ്
മാണ് ക്ഷിയിെക്്ിയിര്ന്്
ത.്വിഷ്വിരണിലക്്്യംറവ
ച്്ാണ് റവള്്രിയം് രയറം്
ക്ഷി റെയത്ത.് കണിറവ
യക്്്ാന്്ഉരകോഗിക്്്ന്്ത
രത്്ില്ള്് റവള്്രിയാണ്
സതയ്ന്്ക്ഷിറെയത്ിര്ന്്
ത.് രലിശയക്്്് രണറമട്
ത്്്ംകടംവാങ്്ിയം്ഇെക്്ി
യ ക്ഷിയ്റട വിളറവട്പ്്്
സവ്പന്ംകണ്്ിര്ന്്സതയ്ന്
ഇര്ട്്ടിയായിരിക്്്കയാണ്
ഈകോഷണം.കഴിഞ്്ദിവ
സം വിളഞ്്് കിടന്്ിര്ന്്്
കികോ റവള്്രിക്് സതയ്ന്്
20 ര്ര നിരക്്ില്് സമീര

ത്്്ള്്കടയില്്വില്്പ്്നന
ടത്്ിയിര്ന്്്.ബാക്്ിഅട്
ത്്ദിവസംവിളറവട്പ്്്നട
ത്്ി വില്്പ്്നനടത്്ാന്്ര
ധ്്തിയിട്്ിരിറക്്യാണ്സാമ്
ഹയ്വിര്ധ്്ര്്റവള്്രിക്്മ്
ഴ്വനായം്കവര്്ന്്ത.് കമഖ
ലയില്്ഇത്്രംസംഭവംആ
ദയ്മായാറണന്്്ം ഇതിന് രി
ന്്ില്ള്് സാമ്ഹയ് വിര്ധ്്
റര കറണ്്ത്്ാന്് റൊലീസ്
അടിയന്്രനടരടിസവ്ീകരി
ക്്ണറമന്്്ച്ണ്്ല്് രഞ്്ാ
യത്്്പര്സിഡണ്്്റക.എസ.്
കരീം രെഞ്്്. രാടകശഖര
സമിതിഭാരവാഹികള്്കോഷ
ണറ്ത്സംബന്്ിച്്്ക്ന്്ം
ക്ളംറൊലീസില്്രരാതിന
ല്്കി.ക്ഷിഓഫീസര്്എസ.്
സ്കമഷ,്കമഖലയിറലമറ്്്ക
ര്്ഷകര്് എന്്ിവര്് കോഷണ
വാര്്ത്്അെിഞ്്്ക്ഷിയിട
ത്്ില്്എത്്ിയിര്ന്്്.

വവള്്രിക്്യോഷണംയോയി

മൂസത്ഫ
പ്ലിയന്്്ര്്: നാട്്്കാര്റട
പര്യത്നഫലമായി കത്്്ന്്
കവനല്്ച്ടില്്നാട് റവന്്്
ര്ക്ക്പ്ള്് ക്ടിറവള്്ത്്ി
ന് ആശവ്ാസം. പ്ലിയന്്്ര്്
രാലക്്്ണ്്്പര്കദശത്്്കനാ
ല്്ജലംഒഴ്കിറയത്്ി.കവല്
ര്്ക്റ്വന്്്ര്്കനാലില്്റവ
ള്്ം നിെഞ്്കൊറട, തണ്്ി
ലം,ക്റ്വന്്്ര്്പര്കദശങ്്ളി
റലന്റ്കണക്്ിന്കിണറ്
കളില്് ആവശയ്ത്്ിന് റവ
ള്്ംഎത്്ിയിട്്്ണ്്്.വാഴാനി
പ്ഴയില്്നിന്്്കനാല്് റവ
ള്്ം രാലക്്്ണ്്് പര്കദശത്്്
എത്്ാന്് ലവകിയത് ഇവി
റടയ്ള്് കര്്ഷകറരബാധി
ച്്ിര്ന്്്.താഴന്്്പര്കദശമായ
മ്ട്്ിപ്്ാലത്്്നിന്്്,ഉയര്്ന്്
പര്കദശമായരാലക്്്ണ്്്പര്കദ
ശക്ത്ക്്്ജലംഎത്്ിക്്്ക
എന്്ത്വളറരബ്ധ്്ിമ്ട്്്ള്്
ഒന്്ായിര്ന്്്. റൊത്പര്വ
ര്്ത്്കരായ റെന്്ി പ്ലിയ

ന്്്ര്്,സ്നീഷ്മാടകശ്്രി,കോ
രക്മാര്്ച്ള്്ിക്്ാട്്ില്്ത്ട
ങ്്ി ഇര്രത്്ി അക്ച്ളം
യ്വാക്്ള്റട പര്യത്നഫല
മായി കനാല്് വ്ത്്ിയാക്്ി

റവള്്ംകയറ്്്കയായിര്ന്്്.
വടക്്ാകഞ്്രികമജര്്ഇെികഗ
ഷന്്എന്്ജിനീയര്് ജയരാജ
ന്് പര്വര്്ത്്നറളഏകോരി
ച്്്.

കനാല്്വ്േത്്ിയാക്്ി,
വവള്്ംഒഴ്കിത്ടങ്്ി

വൂതൂൂിയാകൂൂിയടവലൂർൂൂകൂറൂവനൂൂൂർൂൂകനാൽൂൂ

ഭകുുുയകിറുു്
വിതരണംതചയുതു
എര്മറപ്്ട്്ി:എസ.്ലവ.എ
സ്എര്മറപ്്ട്്ിസര്്ക്്ിള്്ക
മ്്റ്്ിയ്റടകനത്തവ്ത്്ില്്
200നിര്്ധനക്ടം്ബങ്്
ള്്ക്്്ഭക്്്യകിറ്്്വിതരണം
റെയത്.്മാധയ്മ,സാമ്ഹിക
പര്വര്്ത്്കന്്െഷീദ്എര്മ
റപ്്ട്്ിഎസ്ലവഎസ്ക്ന്്ം
ക്ളംകോണ്്പര്സിഡനറ്്ഇ
സഹ്ാഖ്സഖാഫിയില്്നി
ന്്്ംകിറ്്്ഏറ്്്വാങ്്ിഉദഘ്ാ
ടനംനിര്്വ്്ഹിച്്്.സര്്ക്്ിള്്
ഭാരവാഹികളായഎം.എസ.്
സ്ലഹല്്എം.എം.ഇല്്യാ
സ്,ജിംഷാദ്,അഷ്ക്്ര്്,ഷഫീ
ഖ്എന്്ിവര്്കനത്തവ്ംന
ല്്കി.എര്മറപ്്ട്്ി,രഴവ്ര്്,ത
യ്്്ര്്,കരിയന്്്ര്്ത്ടങ്്ിയ
സ്്ലങ്്ളിലാണ്വിതരണം
റെയത്ത.്െമളാന്്കിറ്്്വിതര
ണംഅട്ത്്ആഴെ്ആരംഭി
ക്്്റമന്്്സാന്്്വനംഭാരവാ
ഹികള്്അെിയിച്്്.

സവ്ന്്ംലേഖകന്്
ആള്ര്്:കോക്ഡൗണ്്കാല
ഘട്്ത്്ില്്നികോധിതവയ്ാജ
ൊരായംനിര്്മിക്്ാന്്പശ്മിച്്
കകസില്് മ്ന്്്കരര്് രിടിയി
ല്്.ഇറ്്ലിയില്്നിന്്്ംഎത്്ി
യക്ഴിക്്ാട്്്കശ്്രിലരനാട
ത്്്കോബി(44)യ്റടകനത്
തവ്ത്്ില്്നടത്്ിയവാറ്്ാണ്
രിടിക്ടിയത.്ൊരായംവാറ്്ാ
ന്് സഹായികളായി ഉണ്്ായി
ര്ന്് താകഴക്്ാട് സവ്കദശിക
ളായ കൊകോളി വീട്്ില്് ലി
ജ(്35)തത്്ംരള്്ിവീട്്ില്്പശ്ീ
വിമല്് (30)എന്്ിവരം്രിടി
യിലായി. ൊലക്്്ടിഡിലവ
എസര്ി നല്്കിയ വിവര പര്
കാരംരലസംഘങ്്ളായിതി
രിഞ്്്കാര്ര്് ഭാഗറത്്ഒഴി
ഞ്്രെമ്്്കളം്തണ്്ീര്്കൊ
ട്കളം് വയകോരങ്്ളം് ഒഴി
ഞ്് വീട്കളം് കകപദ്്്ീകരിച്്്
നടത്്ിയരരികോധനയാണ്
ൊരായവാറ്്്സംഘംക്ട്ങ്്ി
യത.്കാര്ര്്ഭാഗത്്്കോബി
യ്റട ഉടമസ്്തയില്ള്് ര
ണി നടന്്്റോണ്്ിരിക്്്ന്്
വീട്്ില്്ആളനക്്ംകണ്്്രഹ
സയ്മായിരരികോധിച്്കപ്്ള്്
സ്്്്ൗവം്മറ്്്വാറ്്്രകരണങ്്
ളം്ഘടിപ്്ിച്്്വാഷ്രകര്്ത്്ി

തീ കത്്ിച്്് റോണ്്ിരിക്്്ക
യായിര്ന്്്.ആയിരംലിറ്്കോ
ളം റോള്്്ന്് വലിയ ബിരി
യാണിറെമ്്ിലാണ്വാഷ്ത
യ്്ാൊക്്ിയിര്ന്്ത.്ഇത്രാക
മാക്ക്പ്ള്് രകര്്ത്്ിവ
യക്്്ാന്്മ്ന്്്പ്്ാസ്്്്ിക്പഡ്മ്്്
കളം്ഉണ്്ായിര്ന്്്.ക്ടാറത
വാറ്്ാന്രകോഗിക്്്ന്്  ഉര
കരണങ്്ളം് കറണ്്ട്ത്്ിട്്്
ണ്്്.ഇറ്്ലിയില്്നിന്്്ംരണ്്ര

മാസം മ്ന്്രാണ് വീട്്്രണി
യ്റടആവശയ്ത്്ിനായികോ
ബി നാട്്ിറലത്്ിയത.് കോക്
ഡൗണ്് പര്ഖയ്ാരിച്് സാഹെ
രയ്ംമ്തറലട്ത്്ാണ്ക്റടരി
ടിയിലായവകരയം്ക്റടക്ട്്ി
ൊരായംവാറ്്ാന്്തീര്മാനിച്്
റതന്്്കോബിറൊലീസികോ
ട്സമ്്തിച്്്.ക്റടരിടിയിലാ
യവര്്രണ്്്കരരം്ലപ്ഡവര്്
കോലിറെയ്്്ന്്വരാണ.്

ഇറ്്ലിയില്്നിന്്്ംഎത്്ിയആള്്
700ലിറ്്ര്്വാഷ്മായിരിടിയില

ആളൂർൂൂപഞൂൂായതൂൂിമലകാരൂരിൽൂൂമൊലിസ്പിടിയിലായടോ
ബിയംൂലിജൂവംൂഡശൂീവിെലംൂവാറൂൂൂപകരങൂൂളൂൂമകൂൂപൂൂം

ലൂർദൂ്ൂകതൂൂീഡരൂലിൽതൂശൂർഅതിരൂപതസഹായമെഡതൂാൻൊർടോണിനീലാങൂൂവിൽദഃൂഖശനി
യാചരണതിരൂകർമൂൂങൂൂളിൽപൂതൂമവളൂൂംആശീർവദികൂൂൂനൂൂൂ

േണംനഷുുതുപുടുുതായിേരാതി

ക്ന്്ംക്ളം:കടവല്്്ര്്രഞ്്ാ
യത്്ിറലരപന്്്ണ്്ാംവാര്്ഡി
ല്്കോണ്്പഗ്സ്്്അംഗമായര
ഞ്്ായത്്് അംഗവം്, കോ
ണ്്പഗ്സ്്്കനതാവം്കെര്്ന്്്ന
ടത്്ിയഭക്്ണകിറ്്്വിതരണ
ത്്ില്്അഴിമതിനടന്്തായി
ആകോരണം.വാര്്ഡ്തലത്്ി
ല്് ര്രീകരിച്് കമ്്ിറ്്ിയ്റട
അെികോറടമാപത്കമകിറ്്്വിത
രണം റെയ്്ാവ്റവന്് സ
ര്്ക്്ാര്് നിര്്കദശമിരിറക്് ര
പന്്്ണ്്ാംവാര്്ഡില്്റമമ്്ര്്നി
ഷഅകരകത്്ിനറ്െകനത്തവ്
ത്്ില്്കിറ്്്വിതരണംറെയത്
തായിരെയ്ന്്്.
വാര്്ഡത്ലകമ്്ിറ്്ിയില്്അംഗ
മായവര്്വിവരംരഞ്്ായത്്ി
ല്് അെിയിച്്്. ഇതന്സരിച്്്
രഞ്്ായത്്് പര്സിഡണ്്് യ.്
രി.കോഭന,രഞ്്ായത്്്അം
ഗംക്ടിയായകോണ്്പഗ്സ്മ
ണ്്ലം പര്സിഡണ്്് റക.  വി
ശവ്ംഭരറനവിളിച്്്വിവരംഅ
െിയിച്്്.രപന്്്ണ്്ാംവാര്്ഡ്റമ
മ്്ര്്ക്്് റതറ്്്രറ്്ിയതാറണ
ന്്്ം ഇനി ആവര്്ത്്ിച്്ാല്്
അവര്്റക്്തിറരറൊലീസില്്
രരാതിനല്്കാറമന്്്ംവിശവ്ം

ഭരന്്പര്സിഡണ്്ിറനഅെിയി
ച്്തായം്രെയ്ന്്്.എന്്ാല്്
അട്ത്്ദിവസം1000ര്രയ്
റടകിറ്്്വീട്കളില്്വിതരണം
റെയ്്്ന്്്റവന്് വിവരത്്ി
റ്്് അടിസ്്ാനത്്ില്് വാ
ര്്ഡത്ലകമ്്ിറ്്ിഅംഗങ്്ള്്ന
ടത്്ിയരരികോധനയില്്393
ര്രമാപത്ംവിലവര്ന്്13ഇ
നംസാധനങ്്ളടങ്്ിയകിറ്്ാ
ണ് വിതരണം റെയ്്്ന്്റത
ന്്്ം,രഞ്്ായത്്ിനറ്െഅന്
മതിയില്്ാറതയം്,വാര്്ഡ്തല
കമ്്ിറ്്ിറയഅെിക്്ാറതയ്മാ
ണ് കിറ്്്കള്് വിതരണം റെ
യത്ിര്ന്്റതന്്്ംകറണ്്ത്്ി.
കിറ്്്വിതരണത്്ിനായിപര്വാ
സികളില്്നിന്്്ംസവ്കദശിക
ളില്് നിന്്്മായി വന്്കൊതി
ല്് രണംരിരിക്്്കയം്റെ
യത്്റവന്്ാകോരിച്്് വാ
ര്്ഡത്ലകമ്്ിറ്്ിഅംഗമായസ
ദ്്ീപ,്വാര്്ഡ്റമമ്്ര്്നിഷഅ
കരകത്്ിനം്, കോണ്്പഗ്സ്
കനതാവ്ലഫസല്്കാഞ്്ിര
പ്്ിള്്ിക്്്റമതിറര രഞ്്ായ
ത്്്അധിക്തര്്ക്്്ം,ക്ന്്ം
ക്ളംറൊലീസിലം്രരാതിന
ല്്കി.

ഭക്്ണകിറ്്്
വിയരണത്്ില്്അഴിമയി
നടന്്യായിആയോരണം

രാലക്്ാട:്ജില്്യില്്കോവി
ഡ്19സ്്ിരീകരിച്്്െികിത്്
യില്്ഉണ്്ായിര്ന്്നാല്കര
ര്്കോഗമ്ക്്ികനടിആശ്ര
പത്ിവിട്്്.രാലക്്ാട്ജില്്ാആ
ശ്രപത്ിയില്് െികിത്്യില്്
ഉണ്്ായിര്ന്്ഇവര്്രരികോ
ധനാഫലംറനഗറ്്ീവ്ആയതി
റനത്ടര്്ന്്് ഇന്്റലലവ
കീട്്്ആകോറടയാണ്വീട്്ികല
ക്്്മടങ്്ിയത.്ൊലികശ്്രി,കി
ഴക്്ക്ഞ്രി,ഒറ്്പ്്ാലം, കാരാ
ക്റ്ശ്്ിസവ്കദശികളാണ്ആ
ശ്രപത്ി വിട്്ത.്മാര്്ച്്് 28-ന് 
കോഗംസ്്ിരീകരിച്്കിഴക്്
കഞ്്രിസവ്കദശിയ്റടയം്ഏ
പര്ില്്ഒന്്ിന്കോഗംസ്്ിരീ
കരിച്് ൊലികശ്്രി സവ്കദശി
യ്റടയം്രണ്്ാമറ്ത്യം്മ്
ന്്ാമറ്ത്യം്രരികോധനാ
ഫലം റനഗറ്്ീവ് ആയിര്
ന്്്.ഒറ്്പ്്ാലം, കാരാക്റ്ശ്്ി

സവ്കദശികള്റടരണ്്ാമറ്ത്
രരികോധനാഫലവം് കൊ
സിറ്്ീവ്ആയതിറനത്ടര്്ന്്്
രണ്്്തവണക്ടിരരികോധ
നനടത്്ിറനഗറ്്ീവ്ആറണ
ന്്് ഉെപ്്് വര്ത്്ിയിട്്്ണ്്്.
യഥാപക്മംമാര്്ച്്്24,25തീയ
തികളില്് ആണ് ഇവര്്ക്്്
കോഗംസ്്ിരീകരിച്്ത.്നിരീ
ക്്ണത്്ില്് ഉണ്്ായിര്ന്്
കാരാക്റ്ശ്്ിസവ്കദശിയ്റട
മകനം് റകഎസ്ആര്്ടിസി
ബസ്കണ്്ക്്റം്ആയിര്ന്്
വയ്ക്്ികഴിഞ്്ദിവസമാണ്
കോഗബാധയിറല്്ന്്് സ്്ിരീ
കരിച്്തിനറ്െ അടിസ്്ാന
ത്്ില്്ആശ്രപത്ിവിട്്ത.്ഇ
കദ്്ഹത്്ിനറ്െ പര്ാഥമികസ
മ്്ര്്ക്്രട്്ികയില്്ഉണ്്ായി
ര്ന്്വര്്ക്്്ം കോഗബാധയി
റല്്ന്്്കനരറ്ത്സ്്ിരീകരി
ച്്ിര്ന്്്.ജില്്യില്്നിലവില്്

കോഗംസ്്ിരീകരിച്്വരില്്മ്
ന്്് കരര്് ക്ടിയാണ് െികി
ത്്യില്ള്്ത.്നിലവില്്
16359 കരര്് വീട്കളിലം് 29
കരര്്രാലക്്ാട്ജില്്ാആശ്
രപത്ിയിലം്2കരര്്ഒറ്്പ്്ാലം
താല്ക്്്ആശ്രപത്ിയിലം്2
കരര്് മണ്്ാര്്ക്്ാട് താല്ക്്്
ആശ്രപത്ിയില്മായി ആ
റക16392കരര്്ജില്്യില്്നി
രീക്്ണത്്ിലാണ.്രരികോ
ധനയക്്്ായിഅയച്്834സാ
മ്്ിള്കളില്്ഫലംവന്്704
എണ്്ംറനഗറ്്ീവം്7എണ്്ം
കൊസിറ്്ീവ്മാണ.്ഇത്വറര
26597 കരരാണ് നിരീക്്ണ
ത്്ില്്ഉണ്്ായിര്ന്്ത.്ഇവ
രില്്10205കരര്റടനിരീക്്
ണകാലാവധിപ്ര്്ത്്ീകരി
ച്്ിട്്്ണ്്്.2775കോണ്്കോള്
കളാണ്കണ്്കപ്ടാള്്റ്മികല
ക്്്വന്്ിട്്്ള്്ത.്

രാലക്്ാട്നാല്യരര്്ക്്്യോവിഡ്മാറി,
ആശ്രപ്യിവിട്്്

പ്രയ്യേകരായ്ക്ജ്പ്രഖ്ോരിക്്ണം
റോട്ങ്്ല്്്ര്്:തീരകദശവാസികള്്ക്്്പര്കത്യകരാകക്്ജ്
പര്ഖയ്ാരിക്്ണറമന്്്ഇ.ടി.ലടസണ്്മാസ്്്്ര്്എംഎല്്എ.
സംസ്്ാനറത്്തീരകദശവാസികള്്ക്്്ംമത്്്യറ്ത്ഴി
ലാളികള്്ക്്്ംപര്കത്യകരാകക്്ജ്അന്വദിക്്ണറമന്്ാ
വശയ്റപ്്ട്്്ഇ.ടി.ലടസണ്്മാസ്്്്ര്്മ്ഖയ്മപന്്്ിക്്്കത്്്ന
ല്്കി.2017റലഓഖിച്ഴലിക്്ാറ്്്2018റലമഹാപര്ളയം
2019റലമഴറക്്ട്തി,കാലാവസ്്വയ്തിയാനംമ്ലംക്െ
യ്ന്്മത്്്യലഭയ്ത,ഇകപ്്ള്്കോവിഡ്19എന്്മഹാമാരി,
ത്ടങ്്ിയവമ്ലംഏറ്്വം്ക്ട്തല്്കഷ്്റപ്്ട്ന്്വിഭാഗ
മാണ്മത്്്യറൊഴിലാളികളം്തീരകദശവാസികളം്.ഇവ
ര്്ക്്്കവണ്്ി2000ര്രസംസ്്ാനസര്്ക്്ാര്്അന്വദിച്്
ത്ആശവ്ാസകരമാണ.്കകരളത്്ിറലവലിയതീരകദശമ
ണ്്ലമായകയര്മംഗലത്്ിന്ഇത്ഏറെഗ്ണംറെയ്്്റമ
ക്്ിലം്വരം്ദിനങ്്ള്ണ്്ാകയക്്ാവ്ന്്വറ്തികള്്രരിഹ
രിക്്്ന്്തിന്ള്്നിര്്കദ്്ശങ്്ളാണ്കത്്ില്റടഉന്്യിച്്
ത.് മത്്്യറ്ത്ഴിലാളികളം് തീരകദശവാസികള്മായവ
ര്്ക്്്ള്്പര്കത്യകരാകക്്ജ്പര്ഖയ്ാരിക്്്കപ്്ള്്,നിലവി
ല്്ബാക്്്വായര്എട്ത്്വര്റടഒര്വര്്ഷറത്്രലിശസ
ര്്ക്്ാര്്ഏററ്്ട്ക്്്ക,അട്ത്്ഒര്വര്്ഷകത്്ക്്്എല്്ാജ
പത്ിനടരടികളം്നിര്്ത്്ിവയക്്്്കഎരിഎല്്,ബിരിഎ
ല്്വയ്തയ്ാസമില്്ാറതആറ്മാസറത്്സൗജനയ്കെഷനം്
രലവയ്ഞജ്നങ്്ളം്അന്വദിക്്്ക,മത്്്യബന്്നഉര
കരണങ്്ള്്വാങ്്്ന്്തിന്ആദയ്വര്്ഷംരലിശയില്്ാത്്
ബാക്്്വായര്വയ്ാരകമായിഅന്വദിക്്്ക,വീട്്മ്്മാര്്ക്്്
മത്്്യകമഖലയ്മായിബന്്റപ്്ട്്അന്ബന്്റൊഴില്ക
ളം്ക്ടം്ബവയ്വസായങ്്ളം്ആരംഭിക്്്ന്്തിന്ആവ
ശയ്മായവായര്കളം്രരിശീലനങ്്ളം്അന്വദിക്്്ക,
തീരപര്കദശത്്് ജനങ്്ള്റടസ്രക്്ിതതവ്ത്്ിനായി ഇ
കപ്്ള്്നടക്്്ന്്ജികോബാഗ്നിര്്മ്്ാണംകടല്്ഭിത്്ി
നിര്്മ്്ാണം,കോഡ്നിര്്മ്്ാണം,പ്നര്്കഗഹംരധ്്തി,എ
ന്്ിവകോക്്്ഡൗണ്്കഴിഞ്്ാല്്അടിയന്്ിരമായിപര്വ
ര്്ത്്നംആരംഭിക്്്ന്്തിന്ള്്ഉത്്രവ്ഉണ്്ാകണറമ
ന്്്ംകത്്ില്റടഉന്്യിച്്ിട്്്ണ്്്.

വിതരണംതചയുതു
ഇരിങ്്ാലക്്്ട:ജ്നിയര്്കെം
ബര്്ഇനെ്ര്്നാഷണല്്റജ.സി
ഐ ഇരിങ്്ാലക്്്ട ൊപറ്്്ര്്
ഈസ്്്്ര്് വിഷ്ആകോഷങ്്
കോടന്ബന്്ിച്്് ഇരിങ്്ാല
ക്്്ടമാര്്ക്്റ്്ില്്സാധനങ്്ള്്
വാങ്്്വാന്്വര്ന്്വര്്ക്്്ംക
ച്്വടക്്ാര്്ക്്്ംറൊഴിലാളിക
ള്്ക്്്ം വളണ്്ിയര്്മാര്്ക്്്ം
ആയിരക്ത്ളം മാസ്ക്കക
ളം്സാനിലെെസറം്ഗൗസ്
കളം്വിതരണംറെയത്.്
ഇവയ്റടവിതരകോല്്ഘാട
നംമ്നിസിപ്്ല്്റഹല്്ത്്്സ്
പ്്ര്്ലവസര്്ആര്്.സജിവ്റജ.
സി.ഐപര്സിഡനറ്്റജന്്സ
ന്്പഫ്ാന്്സിന്മാസക്നല്്കി
റോണ്്്നിര്്വ്്ഹിച്്്.ലബജ്
രള്്ിപ്്ാട്്്,റടല്്സണ്്കോകട്്
ളി,ഡയസ്കോസഫ,്സ്നില്്
റെരടായി,എബിന്്മാനറജ
യിസണ്്റൊക്ത്ക്്ന്്,വിവ
െികോണിഎന്്ിവര്്പര്സംഗി
ച്്്.

ഭകുുണ
സാധനങുുളുമായി
യുതുു്പോണുുഗുരസ്
രട്്ിക്്ാട:്കോവിഡിറ്്്കരരി
ല്്ഈസ്്്്ര്്ആകോഷിക്്ാന്്
കഴിയാറത ബ്ധ്്ിമ്ട്്്ന്് ക്
ടം്ബങ്്ള്്ക്്് മത്്്യ, മാംസം
അടങ്്ിയ കീറ്്്കള്് യ്ത്്്
കോണ്്പഗ്സ്പര്വത്്കര്്വീട്
കളിറലക്്് എത്്ിച്്് നല്്കി.
കീറ്്ില്്മത്്്യം,കൊത്്്ഇെച്്ി,
കോഴിയിെച്്ി,രന്്ിയിെച്്ിഎ
ന്്ിവിഭവങ്്ള്്ഉണ്്ായിര്ന്്്.
റതരറ്ഞ്ട്ത്് വീട്കളിറല
ക്്്കീറ്്്കള്്യ്ത്്്കോണ്്പഗ്
സ്പര്വത്്കര്്ജിഷവാസ,്വി
നിമാതയ്,്ലഷജ്ക്രിയന്്,
ആല്്ബിന്്എഡിസണ്്എന്്ി
വര്്കനതയ്തവ്ംനല്്കി.

സവ്ന്്ംലേഖകന്്
ത്ശ്ര്്: കോഗവിമ്ക്്നായ
തിറനത്ടര്്ന്്് ജനെല്്ആ
ശ്രപത്ിയില്് െികിത്്യില്്
കഴിഞ്്ിര്ന്് ഒരാറള ക്ടി
ഡിസെ്ാര്്ജ്്്റെയത്.്നില
വില്്കോഗബാധിതരായിഅ
ഞ്്് കരരാണ്ആശ്രപത്ിയി
ല്്ത്ടര്ന്്ത.്ജില്്യില്്വീട്
കളില്്12323കരരം്ആശ്ര
പത്ികളില്്20കരരം്ഉള്്റപ്്
റടആറക12353കരരാണ്നി
രീക്്ണത്്ില്ളളത.് ഇന്്
റല നാല്്കരറരആശ്രപത്ി

യില്് നിന്്് വിട്തല്് റെ
യത്.്മ്ന്്് സാമ്്ിള്കളാണ്
രരികോധനയക്്്് അയച്്ത.്
ഇത്വറര892സാമ്്ിള്കള്്
രരികോധനയക്്്് അയച്്്.
അതില്്883സാമ്്ിള്കള്റട
ഫലംവന്്ിട്്്ണ്്്.ഏന്്രത്എ
ണ്്ത്്ിറ്്്ഫലംലഭിക്്ാന്
ണ്്്. 195 കോണ്്കോള്കള്്
ജില്്ാകണ്്കപ്ടാള്്റസല്്ില്്ല
ഭിച്്്.നിരീക്്ണത്്ില്ളളവ
ര്്ക്്് മാനസികരിന്്്ണകയ
ക്ന്്തിനായി ലസക്ക-്
കോഷയ്ല്്കൗണ്്സിലര്്മാര്

റടകസവനംത്ടര്ന്്്ണ്്്.ഇ
ന്്റല102കരര്്ക്്്കൗണ്്സ
ലിംഗ്നല്്കി.പര്്തകര്്മ്്കസ
നയ്റടകനത്തവ്ത്്ില്്ഗ്ഹ
സദ്്ര്്ശനംനടത്്ി.നിരീക്്
ണത്്ില്ളളവര്്ക്്്നിര്്കദ്്ശ
ങ്്ളം്കോധവല്്ക്്രണവം്
നല്്കി.ഇന്്റല3128വീട്ക
ള്്പര്്തകര്്മ്്കസനസദ്്ര്്ശി
ച്്്. െരക്്് വാഹനങ്്ളിറല
ത്്്ന്്ലപ്ഡവര്്മാറരയം്മ
റ്്്ളളവറരയ്മടക്്ംശക്്ന്്
രച്്ക്്െി മാര്്ക്്റ്്ില്് 3325
കരറരയം് മത്്്യെന്്യില്്

1657 കരറരയം്രഴവര്്ഗ്്ങ്്
ള്്വില്്ക്്്ന്്മാര്്ക്്റ്്ില്്97
കരറരയം്സ്പക്ീന്് റെയത്.്
കോവിഡ് പര്തികോധ പര്വ
ര്്ത്്നങ്്ള്്ക്്ായി കോബി
റെമ്്ണ്്്ര്്പര്്പ്്്നിര്്മിച്്ഇ
ഗള്്ലിവിംഗ്സക്രസ്ആകോ
ഗയ് വക്പ്്ിന് ലകമാെി. എ
സിയം് ബകോ കോയല്റ്്്ം ഉ
ള്്റപ്്റടയ്ളളകവ്ാെറ്്്യിന്്
ലിവിംഗ്സക്രസ,്അണ്ന
ശീകരണംനടത്്്ന്്തിന്ള
ളസൗകരയ്ങ്്ള്്എന്്ിവഇ
തില്ണ്്്.

കോവിഡ്19:
ഒരാതളകുടിഡിസ്ചാരുുജുു്തചയുതു
നിരീകുുണതുുിലുുകഴിയുനുുവരുു12353പേര

ത്ശ്ര്്:റോകോണകാലംഫ
ലപര്ദമായി ഉരകോഗിക്്്ന്്
തിനായിത്ശ്ര്്ജില്്യിറലവ
കോജനഅയല്്ക്്്ട്്ംഅംഗ
ങ്്ള്്ക്്്ക്ടം്ബപശ്ീനിരവധി
അവസരങ്്ള്്ഒര്ക്്്ന്്്.ഗ്
ര്വായ്ര്്നഗരസഭയിറലക്
ടം്ബപശ്ീയ്റടകനിവ്വകോ
ജനഅയല്്ക്്്ട്്ത്്ിറലെിദം
ബരനറ്െസംരംഭങ്്ള്്പശ്കധ്്
യമാണ.് കോവിഡ് 19 പര്തി
കോധത്്ിനറ്െ ഭാഗമായി
1200 മാസ്ക്്്കള്് സവ്ന്്മാ
യിതയച്്്്നല്്കിയാണ്ഗ്ര്
വായ്രിറല രപന്്്ണ്്ാം വാ
ര്്ഡിറലെിദംബരന്്രംഗറത്്
ത്്ിയിരിക്്്ന്്ത.് തയച്്് മാ
സ്ക്്്കള്് അയല്്ക്്്ട്്ത്്ി

നറ്െ സഹായക്ത്റട വാ
ര്്ഡിറലഅറ്രത്ക്ടം്ബങ്്
ളിറലവകോജനങ്്ള്്ക്്്ംമറ്്്
സര്്ക്്ാര്്സ്്ാരനങ്്ള്്ക്്്ം
സൗജനയ്മായിനല്്കി.ക്ടം്
ബപശ്ീയക്്്്ംമറ്്്റൊത്സ്്ാ
രനങ്്ള്്ക്്്കവണ്്ിഏപര്ണ്
കളം്െിദംബരന്്നിര്്മ്്ിച്്്ന
ല്്ക്ന്്്ണ്്്.60വയസ്്ിന്മ്ക
ളില്് പര്ായമായവര്റട മാന
സിക ഉല്്ാസവം്, ക്ട്്ായമ്
യം്,സാമ്്ത്്ികഉന്്മനവം്
ലക്്്യംറവച്്്പര്വര്്ത്്ിക്്്ന്്
താണ് ക്ടം്ബപശ്ീയ്റട വ
കോജനഅയല്്ക്്്ട്്ങ്്ള്്.ത
യ്്ലിന്പ്െകമമ്ട്്കോഴിവള
ര്്ത്്ല്്,അലക്്ാരമത്്്യം,കര
കൗശല വസത്്ക്്ള്റട നി

ര്്മ്്ാണംഎന്്ിവയം്െിദംബ
രനറ്െവികോദങ്്ളാണ.്കര
കൗശലവസത്്ക്്ളില്്അധി
കവം്ഒഴിഞ്്െില്്്ക്പ്്ികള്്,
മ്ട്്കത്്ട,്കരപ്്ര്്,മ്ത്്്കള്്
എന്്ിവയില്്ൊയംകതച്്്അ
ലക്്രിച്്വയാണ.്പര്ായമായവ
ര്്ക്്് ജീവിതത്്ില്് മ്കന്്ൊ
ന്ള്് ആത്്വിശവ്ാസം ന
ല്്കാന്് വകോജന അയ
ല്്ക്്്ട്്ങ്്ള്്ക്്്സാധിക്്്ന്്്
റവന്്ാണ്െിദംബരനറ്െഅ
ഭിപര്ായം.റോകോണകാലത്്്
രറ്്ാവ്ന്്കാരയ്ങ്്ള്്റെയ്്ാ
നാക്ന്്തിനറ്െ സംത്പത്ി
യിലാണ് വകോജന അയ
ല്്ക്്്ട്്ത്്ിറല മറ്്് അംഗങ്്
ളം്.

പര്ായംമറന്്്മാസ്ക്്്ണ്്ാക്്ിചിദംബരന്്;
വയോജനഅയല്്ക്്്ട്്ങ്്ള്്സജീവം

അതിഥിതൊഴിലാളി
സുരകുുഉറപുുുവരുതുുാനുു
ഓണുുലലനുുപോരുുടുുല്് 
ഉടന്്ത്ശ്ര്്:കോവിഡ്19 പര്
തികോധത്്ിനറ്െ ഭാഗമായി
അതിഥിറൊഴിലാളികള്്താമ
സിക്്്ന്്കയ്ാമ്്്കളിറലസൗ
കരയ്ങ്്ള്്രരികോധിച്്്കണ
ക്്്കള്് കരഖറപ്്ട്ത്്ി സ്
ക്്ിക്്ാന്് ര്രകല്്രന റെ
യത് ഓണ്്ലലന്് സംവിധാ
നം ഉടന്് പര്വര്്ത്്നമാരംഭി
ക്്്ം. കയ്ാമ്്്കളില്് താമസി
ക്്്ന്്വര്റടവിവരങ്്ളം്ഇ
തിനറ്െ ഭാഗമായി സ്ക്്ി
ക്്്ം. കകപദ്്്-സംസ്്ാന സ
ര്്ക്്ാരിനറ്െകമല്്കോട്്ത്്ില്്
കളക്്റ്റട നിര്്കദ്്ശപര്കാരം
കലബര്് ഓഫീസ് മ്ഖാന്്രമാ
ണ്കണറക്്ട്പ്്്.ഇതിറ്്്ഭാ
ഗമായിത്ശ്ര്് ജില്്ാകളക്്ര്്
എസ.് ഷാനവാസിറ്്് അധയ്
ക്്തയില്്നടന്്കോഗത്്ില്്
എന്്.ഐ.സി സീനിയര്് റട
കന്ിക്്ല്്ഡയെക്്ര്്,ജില്്ാകല
ബര്് എന്്കോര്്സറ്മനറ്് ഓ
ഫീസര്്എന്്ിവര്്രറക്്ട്ത്്്.
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ഹോംലാൻഡ് 32020ഏപര്ിൽ12ഞായർ

വ്യാ ജ വ ാറ്്് ര ക ര ണ ങ്് ള്ം
രോ ട യ്ം രി ടി ക് ടി  

കര്ൊഗപ്്ള്്ി:െീണ്്കെയി
ൽ്്ആൾ്്ത്്ാമസമില്്ാത്്െീ
ട്്ിൽ്്െിന്്്ംെയ്ാൈൊറ്്്രകെ
ണങ്്ളം്രൊടയം്രിടിക്ടി.
െീണ്്കെതീെരദശവോലീസി
ന് ലഭിച്് െഹസയ് െിെെത്്ി
വ്്് അടിസ്്ാെത്്ിൽ്് സി
ഐഎസ.്ഷെീഫിവ്്്രെത്
തവ്ത്്ില്ളള വോലീസ് സം
ഘംെടത്്ിയരെിരോധെയി
ൽ്്എട്്ാം ൊർ്്ഡിൽ്്അമ്്ല
ത്്ിൽ്്രടിഞ്്ാറ്്തിൽ്്ആൾ്്
താമസമില്്ാത്്െീട്്ിൽ്്െിന്്്
മാണ്ഇെരിടിവച്്ട്ത്്ത.്ശ
െിയാഴെ്ജെകിട്്്െടത്്ിയ
രെിരോധെയിൽ്്ൊറ്്്രകെ
ണങ്്ളം് രൊടയം്  കവണ്്

ത്്്കയായിര്ന്്്.െീട്്്ടമസ്്
ൊയ രോളമവെതിവെ അ
ബക്ാെി െിയമ പര്കാെം രക
വസട്ത്്തായം് വോലീസ്
അറിയിച്്്.െെറസിഐഎ. 
െിസാമ്ദീവ്്് െിർ്്രദശപര്ക
ൊമായിര്ന്്് രെിരോധെ.
സ്വരഷയ്ൽ്്പേ്ാഞ്്്എസഐ്
ൈയക്മാർ്്,െെറഎസഐ്ഷ
ഫീഖ,്തീെരദശ വോലീസ്എ
സ്ഐ.സഞൈ്യൻ്്എന്്ിെ
ര്വടരെത്തവ്ത്്ില്ള്്സം
ഘമാണ്രെിരോധെെടത്്ി
യത.്രോക്ഡൗൺ്്പര്ഖയ്ാരി
ച്്ത്മ്തൽ്്െയ്ാൈൊറ്്്തടയാ
ന്ളളരെിരോധെകർ്്ശെമാ
ക്്ിെര്കയാണ.്

ക മ്്്യ് ണി റ്്ി കി ച്് ണി രെ ക്്് കാ ർ്്ഷി ക
വി ഭ വ ങ്് പള ത്്ി ച്്് പൊ െീ സ്    
വൊട്്ാെക്്െ: വകാെിഡ-്19
വ്്് രശ്്ാത്്ലങ്്ളിൽ്് സ
ർ്്ക്്ാർ്് ഏർ്്വപ്്ട്ത്്ിയ രോ
ക്്് ഡൗണിൽ്് രാെവപ്്ട്്െ
ർ്്ക്്്ഭക്്ണവമത്്ിക്്്ന്്സ
ർ്്ക്്ാർ്് സംെിധാെം കമ്്്യ്
ണിറ്്ികിച്്ണിരലക്്്കാർ്്ഷി
കെിഭെങ്്ൾ്െൽ്്കിവൊല്്ം
റ്റൽ്്വോലീസ.്
വൊട്്ാെക്്െമ്െിസിപ്്ാലി
റ്്ിപഗ്ൗണ്്ിൽ്്പര്െർ്്ത്്ിക്്്
ന്്കമ്്്യ്ണിറ്്ികിച്്ണിരലക്്്
വൊല്്ം റ്റലിവല വോലീസ്
സംഘടെകൾ്്സംയ്ക്്മായി
സംഘടൊംഗങ്്ളിൽ്്െിന്്്ം
സമാഹെിച്് കാർ്്ഷികെിഭെ
ങ്്ളാണ് ൈില്്ാ വോലീസ് രമ
ധാെിഹെിശങ്്ർ്്.ജകമാറിയ
ത.്
എല്്ാദിെസവം് 150ഭക്്
ണവപ്്തികൾ്്  വൊട്്ാെക്്െ
താല്ക്്ാശ്രപത്ിയിരലക്്്മ്
ൻ്്സിപ്്ൽ്്കിച്്ണിൽ്്െിന്്്ം
സൗൈെയ്മായി െൽ്്കി െര്
ന്്്. ഏറ്്വം് മാത്കാരെമാ
യി പര്െർ്്ത്്ിക്്്ന്് കമ്്്യ്
ണിറ്്ികിച്്ണിരലക്്്ഭക്്്യധാ
െയ്ങ്്ൾ്്  െൽ്്കിയം് വോലീ
സിവ്്്സഹായഹസത്ംഎ
ത്്ിക്്്കയായ്ണ്്ായത.്
വകാെിഡ്ജെറസ് െയ്ാര
െംതടയ്ന്്തിൊയിവൊല്്ം
റ്റൽ്്ൈില്്യിൽ്്ഫലപര്ദമായ
പര്െർ്്ത്്െങ്്ൾ്്െടത്്ിെര്
ന്്തായം് പര്ധാെൈംഗഷ്ന്
കളിൽ്്വോലീസ്രിക്്റ്്്കൾ്്

ഏർ്്വപ്്ട്ത്്ി ൊഹെ രെി
രോധെയം് രപ്ോൺ് ഉര
രോഗിച്്്ളള െിെീക്്ണവം്
െടത്്ിെര്ന്്്. വോത്ൈെ
ങ്്ള്വടരെിപ്ർ്്ണ്്സഹകെ
ണരത്്വടമാപത്രമരോഗെയ്ാ
രെം പ്ർ്്ണ്്രോതിൽ്് െിയ
പന്്്ിക്്ാൻ്്കഴിയ്കയ്ളള.്ൈ
െങ്്ൾ്് ക്ട്്മായി പ്റത്്ിറ
ങ്്്ന്്ത്അെസാെിപ്്ിക്്ണ
വമന്്്ം െിയമലംഘെം െട
ത്്്ന്്െർ്്വക്്തിവെ രകർ്്ച്്
െയ്ാധിതടയൽ്്െിയമപര്കാെം
രകസ് എട്ത്്് െടരടികൾ്്
സവ്ീകെിച്്്െര്ന്്്.

വൊല്്ം റ്റൽ്് ൈില്്യിൽ്്
രോക്്്ഡൗൺ്്െിയമലംഘെ
വ്മായിേന്്വപ്്ട്്് ശെിയാ
ഴെ്222രകസ്കൾ്്െൈിസ്്്്ർ്്
വെയത്് 223 രരവെ അറസ്്്്്
വെയത്്200ൊഹെങ്്ൾ്്രി
ടിവച്്ട്ത്്്സ്ക്്ിച്്് െര്ന്്
തായം്ൈെങ്്ൾ്്കർ്്ശെമായി
െിയമം അന്സെിക്്ണവമ
ന്്്ം െിയമലംഘകർ്്വക്്തി
വെഅറസ്്്്്ഉൾ്്വപ്്വടയ്ളളെി
യമ  െടരടികൾ്് ത്ടർ്്ന്്്ം
സവ്ീകെിക്്്വമന്്്ം ൈില്്ാ
വോലീസ്രമധാെിഹെിശങ്്ർ്്
അറിയിച്്്.

രാറശാല:രോക്്്ഡൗണിവ്്്
ഭാഗമായി രകെള -തമിഴ്ൊട്
അതിർത്്ികൾ അടച്്ിട്്് അ
പ്്്റവം്ഇപ്്്റവം്െിലയ്റച്്്
വൊെിഡ്19വെപര്തിരോധി
ക്്്രപ്്ൾവോെിവെയിലിൽ
തളർന്്്െിൽക്്്ന്്തമിഴ്ൊ
ട്വോലീസിന്തങ്്ൾക്്്കിട്്്
ന്്ക്ടിവെള്്ത്്ിവ്്്യം് ഭ
ക്്്യ െസത്്ക്്ള്വടയം് ഒര്
െിഹിതംെൽകിരകെളാവോ
ലീസിവ്്് മാത്കാ പര്െർത്്
െംപശ്രദ്്യമാക്ന്്്.
രോകഡ്ൗൺത്ടങ്്ിയതി
ന് രശഷം തിര്െെന്്പ്െം
റ്റലിവലവോലീസ്സംഘടെ
കൾ മ്രഖെ െിതയ്വം് ക്ടി
വെള്്ം,േിസ്ക്്റ്്്കൾ,സം
ഭാെം,രഴെർഗ്്ങ്്ൾ,മാസ്ക്്്
കൾ,സാെിജറ്്സറ്കൾത്ട
ങ്്ിെിെെധിസാധെങ്്ൾരി
ക്്റ്്ിങ് രോയിന്്്്കളിരലക്്്
എത്്്ന്്്ണ്്്.എന്്ാൽഇെ
വയല്്ാംരകെളവോലീസിന്മാ
പത്മാണ്െൽകിെര്ന്്ത.്
വൊരോണമഹാെയ്ാധിെ
വമ്് രഠിപ്്ിക്്്രപ്്ൾ െമ്

ക്്്ണ്്ാക്ന്്ആഴത്്ിവലെി
ന്്യം്രഠെവം് അതിർെെ
മ്്്കൾഅലിയിച്്്കളഞ്്ിെി
ക്്്ന്്്.
അതിവ്്് ഭാഗമായി ഇന്്
വലമ്തൽഅതിർത്്ികൾക്്
പ്്്റംെിൽക്്്ന്്രിക്്റ്്്രോ
സ്്്്ിവലതമിഴെ്ാട്വോലീസിന്

ക്ടിതങ്്ൾക്്്കിട്്്ന്്വെ
ള്്വം്മറ്്്െിഭെങ്്ളം്െൽ
കിത്ടങ്്ി.ആദയ്െിതെണംക
ളിയിക്്ാെിളവോലീസ്സബ്
ഇൻസവ്രക്്ർക്്്െൽകിവൊ
ണ്്്രകെളവോലീസ്ഓഫീരസ
ഴ്സ്അരോസിരയഷൻ സം
സ്്ാെ െിർൊഹക സമിതി

അംഗം പക്ിസ്്്്ിൊജ്െിർെഹി
ച്്്.ഇന്്്യയിൽൈൊധിതയ്രെ
മായിഅെരശഷിക്്്ന്്ഏക
വോലീസ്സംഘടെഎന്്െി
ലയിൽഇത്സംഘടെരെമായ
ഞങ്്ള്വട ഉത്്െൊദിതവ്ം
ക്ടിയാവണന്്്ംപക്ിസ്്്്ിൊജ്
രറഞ്്്.

അ തി ർ ത്്ി യി പെ രക ര ളാ  പരാ െീ സി പ്്് 
പ്ര വ ർ ത്് നം മാ ത് ക യാ യി 

കകരൊമപാെീസ്അരിർത്്ിയില്ള്്ശ്പരികോധശ്പവർത്്നങ്്െിൽഏർമ്പ്ട്്ിരിക്്്ന്്രെിഴ്
നാട്മോെീസിന്മവള്്വ്ംൊസ്ക്്്ംസാനിക്റ്സറ്ംനൽക്ന്്്.

മലിനജലംതോഡില്കട
ഒഴ്ക്്ിവിട്ന്്തായി
പരാതി
രാറശാല:മലിെൈലംരോഡി
ല്വടഒഴ്ക്്ിെിട്ന്്തായിര
ൊതി. കാരോട് രഞ്്ായത്്ി
വല അമ്്ിലിര്ക്ണം ൊർ
ഡിവലക്ഴിെിളാകവത്് ഇട
രോഡില്വടയാണ്മലിെൈലം
ഒഴ്ക്്ിെിട്ന്്ത.്ഇക്്ഴിഞ്്
മഴയത്്്മാലിെയ്ംകലർന്്മ
ലിെൈലവം്ഓയിലം്ഈരോ
ഡ്െഴിഒഴ്ക്്ിെിട്്ത്ൊട്്്കാ
ര്വടയിടയിൽെയ്ാരകപര്തി
രഷധത്്ിെിടയാക്്ിയിര്ന്്്.
െിെെധി െീട്്്കാൊണ് ഈ 
രോഡിവെആപശ്യിക്്്ന്്ത.്
മലിെൈലം രോഡില്വട ഒഴ്
കിവയത്്ിയത്കാെണംകാൽ
െടരോലം്ദഃ്സ്്ഹമാണ.്

വെഞ്്ാറമ്ട:്െിർ്്ത്്ിയിട്്ിര്
ന്്രോറിയ്വടഗ്്ാസ്അടിച്്്
തകർ്്ത്്െിലയിൽ്്.രതമ്്ാമ്
ട്കിഴരക്്ര്ക്ണംക്ന്്ിൽ്്
െീട്്ിൽ്്സ്ധീറിവ്്്രോറിയ്
വടഗ്്ാസാണ്തകർ്്ത്്ത.്മാ
ണിക്്ൽ്് രള്്ിക്്് സമീരം
രോക്്്ഡൗൺ്് െിലെിൽ്് െ
ന്്ദിെസംമ്തൽ്്െിർ്്ത്്ിയി
ട്്ിെിക്്്കയായിര്ന്്്. ബ്ധ
ൊഴെ്ൊെിവലരോവടമ്ൻ്്െ
ശവത്്ഗ്്ാസ്വോട്്ിയകാണ
വപ്്ട്്ത.്ഉടമസ്്ൻ്്വെഞ്്ാറ
മ്ട് വോലീസിൽ്് രൊതി െ
ലക്ി.

തോറിയ്കടഗ്്ാസ്
അടിച്്്തെർ്്ത്്്

െഷ്്ക്പ്ട്ന്്വർക്്ായി
തോൺഗ്ഗസ്
കവഞ്്ാറമ്ട്മണ്്ലം
െമ്്ിറ്്ിയ്കടകെതാങ്്്
വെഞ്്ാറമ്ട:്രോക്്്ഡൗൺ
മ്ലംഭക്്ണത്്ിനം്ക്ടിവെ
ള്്ത്്ിനം് കട്്വപ്്ട്ന്്െർ
ക്്ായിവെല്്ൊട്പഗ്ാമരഞ്്ാ
യത്്്കീഴായിര്ക്ണംസമ്ി
തആഡിരറ്്റിയത്്ിൽആെം
ഭിച്് സമ്ഹ അട്ക്്ളയക്്്്
രൊൺപഗ്സ്വെഞ്്ാറമ്ട്മ
ണ്്ലംകമ്്ിറ്്ിയ്വടജകതാ
ങ്്്. സമ്ഹഅട്ക്്ളയക്്്ാ
യിമണ്്ലംകമ്്ിറ്്ിസവ്ര്രിച്്
ത്കമണ്്ലംപര്സിഡ്്്്അ
ഡവ്.വെഞ്്ാറമ്ട്സ്ധീർപഗ്ാ
മരഞ്്ായത്്്പര്സിഡ്്്്സ്
ൈിത്എസ.്ക്റ്പ്്ിന്ജകമാ
റി.െികസെസ്്്്ാ്്്ിംങ്കമ്്ി
റ്്ി വെയർമാൻ േിന് എസ.്
ൊയർ, രൊൺപഗ്സ് രെതാ
ക്്ളായ മരഹഷ് രെെിയിൽ,
വെല്്ൊട്ഹെി,കീഴായിര്ക്
ണംഅൈയൻ, പഗ്ാമരഞ്്ായ
ത്്്അംഗങ്്ളായഎസ.്അ
െിൽ,ഷിബ്ത്ടങ്്ിയെർസ
ന്്ിഹിതൊയിര്ന്്്.

രിര്വനന്്പ്രംറയിൽകവക്സ്്്ഷൻടാക്സിക്ശഡവർൊർക്്്ള്്ഡിആർമകഎസ്ഡിവിഷണ
ൽകമ്്റ്്ിയ്മടസാമ്്ത്്ികസഹായംഭാരവാഹികൊയബിജ്വ്ംരാകജഷ്ംബിഎംഎസ്ടാക്സി
ക്ശഡവർസ്ജില്്ാമസശ്കട്്റിരാന്്ിവിെസരിമയഏൽപ്്ിക്്്ന്്്.

തിര്െെന്്പ്െം:ഏപര്ിൽ14
െവെ വൊരോണൊർഡിവല
രോഗികൾക്്് ഭക്്ണവച്്ലവ്
െൽകാൻതയ്്ാറായിെന്്െർ
ഒൊഴെ്രിന്്ിട്്രപ്്ൾൊപട്്്ീയ
ലാഭത്്ിന് രെണ്്ി ആശ്ര
പത്ിഅധിക്തർവക്്തിവെതി
െിയ്ന്്ത് ദൗർഭാഗയ്കെമാ
വണന്്്വമഡിക്്ൽരൊവളജ്
ആശ്രപത്ി സ്പര്ണ്്് രോ. 
എം.എസ.്ഷർമ്്ദ്അറിയിച്്്.
ആശ്രപത്ിയിവല ഭക്്ണ
വം്മറ്്്സൗകെയ്ങ്്ളം്ക്ടാ
വതരകെളാവോലീസിര്്്തട
ക്്ംഅരച്്ളംസന്്ദ്്സം
ഘടെകളാണ്രോഗികൾക്്്ം
ൈീെെക്്ാർക്്്ം സൗൈെയ് ഭ
ക്്ണവമത്്ിച്്്െൽക്ന്്ത.്
ആെിൽെിന്്്ംസാമ്്ത്്ിക
സഹായംൊങ്്്ന്്ില്്.എന്്ാ

ൽൊഷണൽക്്ബ്എന്്സം
ഘടെസാമ്്ത്്ികസഹായം
ൊഗദ്ാെം വെയത്രപ്്ൾഅ
ത്ഭക്്ണമായിെൽകിയാൽമ
തിവയന്്് െിർരദശിക്്്കയാ
യിര്ന്്്.മാർച്്്30മ്തൽഏ
പര്ിൽ 14 െവെ ആൾ ഇന്്്യ
വപ്ോഫഷണൽ രൊൺപഗ്സ്
എന്്സംഘടെയാണ്ഭക്്ണ
െിതെണംെടത്്്ന്്ത.്അത്
കഴിഞ്്്ൊഷണൽക്്േിവെ
യാണ്ച്മതലവപ്്ട്ത്്ിയത.്
എന്്ാൽഏപര്ിൽ14ന്രശ
ഷംഭക്്ണെിതെണത്്ിന്ര
ണപ്്ിെിവ്െടരത്്ണ്്ിെര്വമ
ന്്്സ്പര്ണ്്്രറഞ്്തായ്ള്്
ആരോണംെസത്്താെിര്ദ്്
മാണ.്ൈന്െെി23മ്തൽമാർ
ച്്്30െവെസർക്്ാൊണ്ഭക്്
ണംെൽകിയത.്രതിൊല്ക

ഴിഞ്്്ഭക്്ണെിതെണംെട
ക്്ിവല്്ന്്്ംസഹായംത്ടെണ
വമന്്അഭയ്ർത്്െസ്പര്ണ്്്െ
ടത്്ിവയന്്്മാണ് ആരോര
ണം.ഇത്തികച്്്ംൊപട്്്ീയല
ക്്്യം െച്്്ള്്ആരോരണമാ
ണ.്മാപത്മല്്,വൊരോണഒരി
ത്റന്്ത്മ്തൽഇത്െവെഒ
ര്തടസവ്മില്്ാവതമ്ന്്്രെ
െവം്ഭക്്ണംെൽക്ന്്മറ്്്
സംഘടെകവള െിദ്്ിക്്ല്മാ
ണ.്
ഒര്ൊപട്്്ീയരാർട്്ിയ്വടയ്
െൈെസംഘടെവയയം്ൊഷ
ണൽക്്േിവെയം്രെർത്്്െ
ച്്്ഓൺജലൻമാധയ്മത്്ിൽ
െന്് ൊർത്് ൊയിച്്ാൽ ത
വന്് അതിവല ഗ്ഢലക്്്യം
ആർക്്്ംമെസിലാകം്.വൊ
രോണ െികിത്്യ്മായി േ

ന്്വപ്്ട്്് സംസ്്ാെ സർക്്ാ
രം്ആരോഗയ്െക്പ്്്ംെടത്്ി
െര്ന്്തയ്ാഗപ്ർണമായരസ
െെങ്്വള മറച്്് രിടിക്്ാൊ
ണ്ഇത്്െംഅടിസ്്ാെെഹി
തമായആരോരണങ്്ൾഉയർ
ത്്്ന്്വതന്്്ആശ്രപത്ിസ്
പര്ണ്്്രോഎംഎസ്ഷർമ്്ദ്
അറിയിച്്്.
അരതസമയം വൊരോണ
ൊർഡിരലയക്്്്ഭക്്ണംെൽ
കാൻ ആശ്രപത്ി സ്പര്ണ്്ി
വ്്് ആെശയ്പര്കാെം സാമ്്
ത്്ികസഹായംെൽരകണ്്ിെ
ന്്്വെന്്ഓൺജലൻമാധയ്
മത്്ിവലൊർത്്ദ്ര്രദിഷഠ്
വം് യാഥാർത്്്യം െളവച്്ടി
ക്്്ന്്ത്മാവണന്്് മന്്ം വമ
രമ്്റിയൽ ൊഷണൽ ക്്ബ്
ക്ട്്ായമ്അറിയിച്്്.

രോഗബാധിതർക്്് സ ഹാ യം; ത് ക 
ആ വ ശ്യ പ്പ് പ്ട് ന്് വാ ദം പത പ്റ്ന്്് സ് പ്ര ണ്്് 

"മ്റ്്ക്ത്ാര്
െളിക്്ളം'മത്്രം
കര്ൊഗപ്്ള്്ി:രന്്െമെയി
ൽഫ്ടര്ോൾഅരസ്്സിരയ
ഷവ്്്ആഭിമ്ഖയ്ത്്ിൽൈില്്
യിവല10മ്തൽ14െയസ്്്െ
വെപര്ായമ്ളളക്ട്്ികൾക്്്ം
എംഎഫഎ്അക്്ാഡമിയിവല
യം് വസപറ്്്്വസ്്്റിരലയം്
ക്ട്്ികൾക്്്മായി െയ്തയ്സത്
മായഫ്ടര്ോൾെലഞ്്്മത്്
െംസംഘടിപ്്ിക്്്ന്്്.സർക്്ാ
െിവ്്്രോക്്്ഡൗൺെിർരദ്്
ശങ്്ൾരാലിച്്്വൊണ്്്െിങ്്
ള്വടെീട്്്മ്റ്്ത്്്വെച്്്െടത്്ി
യഒര്മിന്്ിട്്ിൽക്റയാവത
യ്ള്്ൈഗ്്ീങ്്്,സക്ിൽെീഡി
രോ എഡിറ്്് വെയ്്ാവത ൊ
ടസ്്അപ്്്െമ്്െിരലക്്്ഏപര്ി
ൽ17ന്മ്ൻപ്അയച്്്തര്ക.
അങ്്വെ ലഭിക്്്ന്് െീഡി
രോവകഎഫഎ്എകസ്ികയ്്
ട്്ീവ്അംഗവം്മ്ൻസരത്്ഷ്
രപ്ൊഫിതാെവ്മായരി.എ.സ
ലിം ക്ട്്ി, സര്ത്ഷ് രപ്ൊഫി
രകെളടീംകയ്ാപറ്്്ൻെി.മിഥ്
ൻ,മ്ൻകയ്ാപറ്്്ൻഎസ.്സീ
സൺ,സര്ോർടസ്്രലഖകൻ
യ.്എച്്്.സിദ്്ീഖ്എന്്ിെെട
ങ്്ിയ െിദഗദ്്് സമിതി രെി
രോധിച്്്െിൈയികവളപര്ഖയ്ാ
രിക്്്ം. 8129767878,
9400014070, 9562218325,
96456 50775െമ്്ര്കളിൽെീ
ഡിരോ അയയക്്്ാവ്ന്്താ
വണന്്് ഭാെൊഹികൾഅറി
യിച്്്.

പിടിക്ച്ട്ത്്
വാഹനങ്്ൾഇന്്്മ്തൽ
വിട്്്നൽക്ം
കര്ൊഗപ്്ള്്ി: രോക്്് ഡൗ
ൺലംഘെവ്മായിേന്്വപ്്
ട്്്െെറവോലീസ്രസ്്്്ഷെിൽ
രിടിവച്്ട്ത്്ൊഹെങ്്ൾഇ
ന്്്മ്തൽതാവഴരറയ്ന്്പക്
മത്്ിൽ െിട്്്െൽക്ന്്താ
വണന്്്െെറരസ്്്്ഷൻഹൗസ്
ഓഫീസർെിസാമ്ദ്്ീൻ അറി
യിച്്്.മാർച്്്25,26,27തീയതി
കളിൽരിടിവച്്ട്ത്്ൊഹെ
ങ്്ൾ12ന്െിട്്്വൊട്ക്്്ം.
മാർച്്്28,29,30തീയതികളിൽ
രിടിവച്്ട്ത്്ൊഹെങ്്ൾ13
നം്മാർച്്്31,ഏപര്ിൽ1,2തീ
യതികളിൽരിടിവച്്ട്ത്്ൊ
ഹെങ്്ൾ14നം്ഏപര്ിൽ3,
4, 5തീയതികളിൽരിടിവച്്ട്
ത്്ൊഹെങ്്ൾ15നം്ഏപര്ി
ൽ6,7,8തീയതികളിൽരിടി
വച്്ട്ത്്ൊഹെങ്്ൾ16നം്
ത്ടർന്്്ള്് ദിെസങ്്ളിൽ
രിടിവച്്ട്ത്്ൊഹെങ്്ൾരി
ടിവച്്ട്ത്്തീയതിമ്തൽഎ
ട്്ാംദിെസവം്െിട്്്െൽക്ന്്
താണ.് രിടിവച്്ട്ത്് സമയം
ൊഹെരൊടിച്്യാൾആധാർ
കാർഡം്ഒര്രൊപ്്ിയം്ൊ
ഹെത്്ിവ്്് ഉടമസ്്ാെകാ
ശംവതളിയിക്്്ന്്രെഖകളം്
രൊപ്്ികള്മായി ഹാൈൊരക
ണ്്താണ.്

കാർഷികവിഭവങ്്ൾമോല്്ംജില്്ാമപാെീസ്കെധാവിഹരിര
ങ്്ർമ്നിസിപ്്ൽകവസ്മചയർൊന്കകൊറ്ന്്്.

അതിർത്്ിമേഖലയിൽപൊലീസ്
ബാരിമ്ക്ഡ്കൾസ്്ാപിച്്്

കുനുുതുുുകാൽ
മണികണഠുൻ
വെള്്റട /രാറശാല: വമരപ്ൊ
ൊർത്്ത്ണച്്്.അതിർത്്ി
രമഖലയിൽോെിരക്്ഡ്കൾ
സ്്ാരിച്്്വോലീസ്രെിരോ
ധെകൾശക്്മാക്്ി.വൊെി
ഡ്19വെപര്തിരോധിക്്്ൊ
ൻരകപദ്്്സംസ്്ാെസർക്്ാ
ര്കൾെടപ്്ിലാക്്ിയരോക്്്
ഡൗൺെിലെിൽെന്്രോവട
അതിർത്്ിരമഖലയിൽപര്തി
രോധപര്െർത്്െങ്്ളിൽഏ
ർവപ്്ട്്ിെിക്്്ന്്വോലീസ്കാ
ർക്്്രോഡ്കൾര്ല്ക്്്വെ
യ്്ാൻോെിരക്്ഡ്കളില്്ായി
ര്ന്്്.ഇത്കാെണംത്റസ്്ാ
യ രോഡ്കളില്വട അതിർ
ത്്ി കടവന്്ത്്്ന്് ൊഹെ

ങ്്വളശെിയായെീതിയിൽര
െിരോധിക്്്ൊരോ െടരടി
കൾജകവ്ക്ള്്്ൊരോര
െിരോധെരോയിന്്്്കളിൽഉ
ണ്്ായിര്ന്്ആരോഗയ്െക്പ്്
ധിക്തർക്്്ം വോലീസിനം്
കഴിഞ്്ിര്ന്്ില്്.അയൽസം
സ്്ാെമായകെയ്ാക്മാെിൈി
ല്്യിൽവൊെിഡ്ോധിതര്
വടഎണ്്ംപക്മാതീതമായിക്
ടിയരോവടരെിരോധെയില്
ണ്്ായിര്ന്്െീഴച്്്കൾ കാെ
ണംഅതിർത്്ി െിൊസിക
ൾ ആശങ്്യിലായിര്ന്്്. ഗ
താഗതെിയപന്്്ണത്്ാൽെി
ൈെമായ രോഡില്വട പര്തി
രോധെിർരദ്്ശങ്്ൾലഘിച്്്
രായ്ന്്ഇര്െപക്ൊഹെങ്്
വള െിയപന്്്ിക്്്ന്്തിലം്

വോലീസ്കാരം് ആരോഗയ്
പര്െർത്്കരം്െയ്ാക്ലൊയി
ര്ന്്്.
ോെിരക്്ഡ്കള്വട ദൗർല
ഭയ്ം കാെണം രെിരോധൊ
രോയിന്്്്കളില്ള്് വോലീ

സ്കാർഅന്ഭെിക്്്ന്്ദ്െി
തങ്്വളക്റിച്്്ം ൊട്്്കാര്
വടആശങ്്വയ ക്റിച്്്ം വമ
രപ്ൊ ൊർത്് ദിെരപത്ം കഴി
ഞ്് ദിെസം റിരപ്്ർട്്് വെ
യത്ിര്ന്്്. പര്സത്്ത ൊർ
ത്്യിൽ കഴമ്്്വണ്്ന്്് മെ
സിലാക്്ിയ റ്റൽ എസര്ി
ഡി. അരോക്ക്മാർഅത്
ത്്ിരമഖലയിവലരോഡ്കളി
വലല്്ാംഅടിയന്്ിെമായിോ
െിരക്്ഡ്കൾസ്്ാരിക്്ാന്

ള്് സംെിധാെവൊര്ക്്ാൻ
വെയ്്ാറ്്ിൻകെ  ഡിജെഎ
സര്ിഅെിൽക്മാറിന്െിർ
രദ്്ശംെൽകി.ഇതിവ്്്ഭാഗമാ
യിവോഴിയ്ർവോലീസ്രെി
ധിയില്ള്്അതിർത്്ി പര്രദ

ശങ്്ളിൽഅെര്വടജകെശ
മ്ണ്്ായിര്ന്്ോെിരക്്ഡ്ക
ൾസ്്ാരിച്്്.രാറശാലവോ
ലീസ്ലിമിറ്്ിവലആറ്രെിരോ
ധെ രോയിന്്്്കളിലം് സി
ഐ രോേർട്്് രോണിയ്വട
യം്എസ്ഐ പശ്ീലാൽെപദ്്്
രശഖെിവ്്്യം് രെത്തവ്ത്്ി
ലം്വെള്്റടവരാലീസ്ലിമിറ്്ി
വലഅതിർത്്ിപര്രദശമായക
ണ്്്മാമ്ട്മ്തൽവെള്്റടെ
വെയ്ള്് ഒൻരത്രെിരോധ

െരോയിന്്്്കളിലം്വെള്്റ
ട സിഐ പശ്ീക്മാറിവ്്്യം്
എസഐ്സതീഷ്രശഖെിവ്്്
യം്രെത്തവ്ത്്ിലം്ഇന്്വല
ോെിരക്്ഡ്കൾ സ്്ാരിച്്്
രെിരോധെകൾ കർക്്ശമാ

ക്്ി.ോെിരക്്ഡികള്വടടൗല
ഭയ്ം കണക്്ിവലട്ത്്് ഇെൻ
മാരെജ്വമന്്്്കാർഉരരോഗി
ച്്ിര്ന്് ആർച്്്കളാണ് രല
യിടങ്്ളിലം് ോെിരക്്ഡ്ക
ളായിഉരരോഗിച്്ിട്്്ള്്ത.്ഇ
രോവട വൊല്്രക്്ട് മ്തൽ
ആറ്കാണി െവെയ്ള്് മ്പ്്
ത്കിരോമീറ്്രോളംെര്ന്്അ
തിർത്്ിപര്രദശവത്്പര്ധാെ
രോഡ്കളിവലരെിരോധൊ
രോയിന്്്്കൾഭപദ്മായി.

കകരെഅരിർത്്ിയിൽപരികോധനരക്്ൊക്്്ന്്രിമ്ന്്ഭാഗൊയിരെിഴ്നാട്അരിർത്്ികോ
ട്കചർന്്്ള്്കോഡ്കെിൽകകരെമപാെീസ്ഇന്്മെസ്്ാപിച്്ബാരിക്ക്ഡ്കൾ.

തോത്്ൻതോട്കോലീസ്ഇതരസംസ്്ാന
കോഴിലാളിെൾക്്്ഭക്്്യധാന്യങ്്കളത്്ിച്്്
രോത്്ൻരൊട:്വെമ്്ായംര
ഞ്്ായത്്ിൽരോത്്ൻരൊട,്
െന്്ാട്്്കാവ് മ്സ്്ിം ൈമാഅ
ത്്ിന്സമീരംഎഴ്െരോളം
ഇതെസംസ്്ാെവോഴിലാളി
കൾക്്ാണ് ഭക്്്യധാെയ്ങ്്ൾ
എത്്ിച്്ത.്  രോത്്ൻരൊട്
വോലീസ് രസ്്്്ഷെിവല എ
സഐ്യം്, സർക്്ിൾ ഇൻ
സവ്രക്്ർഡി.രോരി,മറ്്്വോ
ലീസ്ഉരദ്ോഗസ്്രം്രെർന്്ാ
ണ് ഭക്്്യെസത്്ക്്ൾ ഇതെ

സംസ്്ാെ വോഴിലാളികൾ
താമസിക്്്ന്്സ്്ലങ്്ളിവല
ത്്ിച്്ത.്എസര്ിേി. രോക
ൻ,രോത്്ൻരൊട്എസഐ്
അൈീഷ.്രി.എസ്എന്്ിെർരെ
ർന്്് ജകമാറി. െണ്്് ദിെസ
രത്്ക്്്ള്് ഭക്്്യധാെയ്ങ്്ൾ
ആണ്എത്്ിച്്വതന്്്ംെരം്
ദിെസങ്്ളിൽക്ട്തൽഭക്്്യ
ധാെയ്ങ്്ൾഎത്്ിക്്്വമന്്്ം
രോത്്ൻരൊട്എസഐ്അ
ൈീഷ്രറഞ്്്.

കോത്്ൻകോട്കോെീസ്അരിഥിമോഴിൊെികൾക്്്ഭക്്്യധാ
ന്യങ്്ൾകകൊറ്ന്്്.

മകാവിഡ്കവറസ്വ്യാപനമ്ത്ശ്പരികോധിക്്ാൻപ്നല്ർ
നഗരസഭയ്മട കനത്ര്വത്്ിൽ കോെികോെര്ന്്്വിരരണം
രാല്ക്്്കോെികോആശ്പശ്രിസ്ശ്പണ്്്കോ.അകോകനിൽ
നിന്്്െര്ന്്്ഏറ്്്വാങ്്ിനഗരസഭാആക്റ്്ിംഗ്മചയർകപഴ്സ
ൻസ്രീെരാധാക്ഷ്ണൻവിരരകോത്ഘാടനംനിർവഹിക്്്
ന്്്.മ്ൻമചയർൊൻമക.രാജകരഖരൻ,കോ.മക.ടികോെസ്
എന്്ിവർസെീപം.

നീണ്്കരയിൽ്്പിടക്ടിയകോടനരിപ്്ിക്്്ന്്്.

ശ്രീചിശ്രസ്്് ്ാഫ്യ്ണിയൻമെഡിക്്ൽകോമെജ്വാർഡിമെ
കമ്്്യ്ണിറ്്ികിച്്ണികെക്്്കടകംപള്്ിസർവ്്ീസ്സഹകരണ
ബാങ്്്ശ്പസിഡന്്്്ഡി.ആർ.അനിെന്ംജനറൽമസശ്കട്്റിമക.
വി.െകോജ്ക്ൊറ്ംകചർന്്്ഭക്്്യധാന്യങ്്ള്ംപച്്ക്്റികള്ം
കകൊറ്ന്്്.

വെഞ്്ാറമ്ട:് വൊെി
ഡിവെതിവെ പര്തിരോ
ധം തീർത്്്വൊണ്്്ള്്
രോകഡ്ൗൺകാലത്്്
ശാന്്ിഗിെി െിദയ്ാഭെൻ
സീെിയർവസക്്ൻഡറി
സക്്ളിവല െിദയ്ാർഥിക
ൾതിെക്്ിലാണ.്ഇരപ്്
ൾെിഷെഹിതമായജൈ
െ രച്്ക്്റിരോട്്വൊര്
ക്്്കയാണ് ക്ട്്ികൾ.
സക്്ൾ പര്ിൻസിപ്്ൽ,
അദ്്ാരകർത്ടങ്്ിയെ
യ്വടരെതയ്തവ്ത്്ിൽഓ
ൺജലൊയി ക്ട്്ികൾ
ക്്്രെണ്് മാർഗ്്െിർരദ്്
ശങ്്ൾെൽകിെര്ന്്്.
രപ്േക്്്ദവെയിൻകയ്ാമ്്ി
ന്പ്ർണ്്രിന്്്ണപര്ഖയ്ാരി
ച്്്വൊണ്്്  മ്തിർന്്െര്വട
സഹായരത്്ട്ക്ടിയാണ്
ക്ഷിവെയ്്്ന്്ത.്
സക്്ളിവലഎല്്ാ െിദയ്ാർ
ത്്ികരളയം്ഉൾവപ്്ട്ത്്ിഎ
ല്്ാെീട്കളിലം്ജൈെരച്്ക്്
റിരോട്്ംെിർമാണംപ്രോഗ
മിക്്്കയാണ.്ഏറ്്വം്െന്്ാ
യിക്ഷിവെയ്്്ന്്െർക്്്സ

മ്്ാെവം് പര്ഖയ്ാരിച്്ിട്്്ണ്്്.
രോക്്്ഡൗൺസമയത്്്എ
ല്്ാെരം്െീട്കളിൽരച്്ക്്റി
ക്ഷി െടത്്ണവമന്് സർ
ക്്ാർതവന്് െിർരദ്്ശം ക്ടി
യ്ള്്സാഹെെയ്ത്്ിൽക്ട്്ി
കള്വടപര്െർത്്െംമാത്രെ
മാവണന്്്ം  എല്്ാ സഹായ
വം് രിന്്്ണയം് െൽക്ന്്
താവണന്്്ം മാണിക്്ൽ ക്
ഷിഓഫീസർരമീലെിമൽൊ
ജ,് ക്ഷി ഉരദ്ോഗസ്്ൻ ഷി

ഹാബ് എന്്ിെർ രറ
ഞ്്്.ഇരോവൊപ്്ംഅക
വലെിന്്്െമ്്്ക്്്ഒത്്്
രെെവമന്്സരദ്്ശംരക
ർന്്്ഓൺജലൻമത്്െ
ങ്്ളം്െടക്്്ന്്്.
ശാന്്ിഗിെി െിദയ്ാഭെ
നം്െിപത്സഞ്്ാെവം്രെ
ർന്്ാണ്മത്്െങ്്ൾസം
ഘടിപ്്ിക്്്ന്്ത.് രെി
സ്്ിതി സംെക്്ണം ല
ക്്്യമിട്്്പ്്ാസ്്്്ിക്െഹിത
മായകെകൗശലെിർമ്്ാ
ണം, ഗാൊലാരെം, െി
പത്െെെ,കഥാകഥെംത്ട
ങ്്ിയെയം് അദ്്്യാരക
ര്വട മാർഗ്്െിർരദ്്ശങ്്

ക്്ന്സെിച്്്െടക്്്ന്്്ണ്്്.ഇ
ത്്െത്്ിൽ രോക്്് ഡൗൺ
കാലംകർമ്്െിെതമായിെിെി
രോഗിക്്്കയാണ്ശാന്്ിഗി
െിെിദയ്ാഭെെിവലെിദയ്ാർത്്ി
കൾ.െിദയ്ാർത്്ികൾക്്്ജെ
സ് പര്ിൻസിപ്്ാൾ സമ്ിരൈഷ്
എസ.്എം,െിപത്കലാധയ്ാരക
ൻജഷജ് വക. മാല്ർത്ട
ങ്്ിയെർ രെത്തവ്ം െൽക്
ന്്്.

കൊവിഡ്ൊലത്്്അട്ക്്ളതോട്്കൊര്ക്്ി
ശാന്്ിഗിരിവിദ്യാലയത്്ികലവിദ്യാർത്്ിെൾ


	PAGE 01 KKD APR 12
	PAGE 02 KKD APR 12
	PAGE 03 TSR APR 12
	PAGE 04 TSR APR 12
	PAGE 05 TSR APR 12
	PAGE 06 COM APR 12
	PAGE 07 COM APR 12
	PAGE 08 TSR APR 12
	PAGE 09 TSR APR 12
	PAGE 10 TSR APR 12
	PAGE 11 ALP APR 12
	PAGE 12 EKM APR 12
	PAGE 13 TSR APR 12
	PAGE 14 TVM APR 12

